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ZP.271.1.2023.KA                    Część II SWZ 

 

UMOWA 

NR …………………… 

- projekt - 

 

zawarta w dniu ………………………. w Śmiglu pomiędzy: 

Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, NIP 698-172-24-62, REGON 

411050557, reprezentowaną przez: 

Małgorzatę Adamczak – Burmistrza Śmigla, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

przy kontrasygnacie: 

Ewy Mituła – Skarbnika Śmigla, 

a 

………………………………………………….. z siedzibą …………..………………………. 

wpisanym do  …………...…………………………… pod numerem NIP ………….………… 

REGON …………………………....…, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………...… 

 

Zamawiający oraz Wykonawca będą w dalszej części umowy łącznie zwani Stronami, a każdy 

z nich z osobna Stroną. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową 

pałacu – Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie” zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i na warunkach określonych w ofercie 

z dnia ……………. stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa z przebudową pałacu – Szkoły 

Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie. Zakres inwestycji obejmuje  

w szczególności: 

1) rozbudowę pałacu dla potrzeb nowych oddziałów szkolnych i przedszkolnych  

z zapleczem sanitarnym, 

2) wymianę pokrycia dachowego na istniejącej części szkoły, 

3) renowację elewacji, 

4) wykonanie instalacji sanitarnych, 

5) wykonanie instalacji elektrycznych. 

3. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę wyposażenia. Wykonawca 

zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia, dokonania jego rozładunku, wniesienia  

do pomieszczeń wskazanych przez dyrektora szkoły oraz montażu, ustawienia  
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i wypoziomowania. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane  

i wolne od obciążeń prawami osób trzecich. Dostarczone wyposażenie musi odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN oraz posiadać certyfikat wyrobu bezpiecznego i dobrej jakości. 

Zaoferowane wyposażenie powinno spełniać wszystkie wymienione w SWZ warunki. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie 

na użytkowanie przedmiotowej inwestycji. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji 

zamówienia, w tym Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) stanowiącej Załącznik  

nr 2 do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami 

zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami i polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych 

państw członkowskich EOG oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu 

w terminie w niej uzgodnionym. 

7. Wykonawca oświadcza, że zgodnie ze złożoną oferta z dnia ……………..……. wykona 

przedmiot zamówienia samodzielnie / zamierza powierzyć do wykonania następujące części 

zamówienia podwykonawcy:  

1) ………………………………………………………………………….………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………… 

8. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia – 

bezpośrednie wykonywanie robót budowalnych w zakresie wszystkich branż 

przewidzianych w dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący 

roboty budowlane na budowie. 

9. W trakcie realizacji zamówienia 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 wskazane w ust. 7 powyżej. 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 świadczenia. 

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane  

w ust. 7 powyżej, w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać  

w szczególności przedstawienia poniższych dowodów: 

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 
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składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy  

o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków 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 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w szczególności 

bez adresów, numerów PESEL pracowników; imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy  

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) 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 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych); imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 7 umowy czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 3 pkt 11 umowy.  

12. 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 czynności wskazane w § 1 ust. 7 umowy. 

13. 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 
 

§ 2. Załączniki 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy z dnia ……………….. – Załącznik nr 1, 

2) Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2, 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – Załącznik nr 3, 

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 4. 

 

§ 3. Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia terminie 14 miesięcy  

od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……………..…. 

 

§ 4. Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem 

budowy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie 

uzgodnionym pomiędzy Stronami, 

2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

3) zgłoszenie Wykonawcy ewentualnych wad w wykonanym przedmiocie zamówienia, 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie określonym w ust. 1 pkt 1 powyżej, 

2) prawidłowe oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu robót, 

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1846 ze zm.) oraz wykonanych zgodnie z polskimi normami przenoszącymi normy 

europejskie lub norm innych państw członkowskich EOG; Wykonawca okaże, na każde 

żądanie Zamawiającego, certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobaty techniczne 

każdego używanego na budowie wyrobu, 

5) przygotowanie wniosków materiałowych składnych Zamawiającemu (w formie 

pisemnej lub elektronicznej) nie później niż 15 dni przed zamówieniem materiału, który 

zostanie zastosowany w trakcie budowy, 

6) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania  

lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

7) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych w szczególności 

wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 699 ze zm.), 

8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie 

oświadczenia, że ukończony przedmiot umowy jest całkowicie zgodny z umową  

i odpowiada potrzebom, dla których był przewidziany, 
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9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy, 

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

11) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej umowy; 

12) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

13) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie  

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

14) uporządkowanie 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 obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

15) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 

protokołów niezbędnych przy odbiorze, 

16) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia, 

17) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

18) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, ważnego do czasu odbioru końcowego robót, 

19) przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 

2240 ze zm.), 

20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia zadania, 

21) stosowanie się do poleceń i wytycznych wydawanych przez osoby sprawujące  

w imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski nad wykonaniem zamówienia. 

 

§ 5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane  

w Ofercie Wykonawcy. 
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3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, 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 wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa  

w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać ani przenosić na rzecz 

osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.  

8. Wykonawca, który nie dołączył kosztorysu ofertowego do oferty, dostarczy 

Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kosztorys ofertowy,  

na podstawie którego Wykonawca wskaże należne mu wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, które określił w Formularzu Oferty. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni 

od dnia podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.  

W przypadku wystąpienia sytuacji powodującej konieczność aktualizacji harmonogramu, 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu zaktualizowany 

harmonogram. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej 

umowy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia 

podpisania umowy wykaz wyposażenia przedstawionego w Części III SWZ (chyba,  

że wykaz został złożony wraz z ofertą). 

 

§ 6. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………………………. zł netto (słownie: 

…………………………………), powiększone o podatek VAT, co daje kwotę brutto 

…………………..….………….…… zł (słownie: …………………...…………………..). 

2. Strony ustalają płatność wynagrodzenia w dwóch etapach: 

1) ETAP I – po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji,  

tj. wykonaniu 50% zakresu inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym i obejmować będzie udział własny Zamawiającego oraz wartość 

otrzymanego dofinansowania w wysokości nie wyższej niż 50% promesy i nie może 

być wyższa niż 50% wartości wynagrodzenia umownego, 

2) ETAP II – po zakończeniu realizacji inwestycji, tj. po wykonaniu całego zakresu  

inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie inwestycji) i obejmować będzie wartość otrzymanego  

dofinansowania w wysokości  pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania. 
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3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek czynności, która 

jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia, niedoszacowanie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności 

roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie i zmianę wynagrodzenia ryczałtowego, 

określonego w ofercie. 

5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zamówieniem, 

Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia w formie 

odrębnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wykonanie prac przez Wykonawcę  

z naruszeniem tych zasad może skutkować odmową zapłaty dodatkowego wynagrodzenia 

z tego tytułu. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy .......................................... 

7. Częściowe rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie 

faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu ETAPU I, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej (na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru 

częściowego).  

8. Końcowe rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury 

końcowej wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu ETAPU II, o którym mowa  

w ust. 2 pkt 2 powyżej (na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru końcowego). 

9. Płatność częściowa oraz końcowa z tytułu wykonania umowy zostanie dokonana 

przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 35 dni  

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz  

z zatwierdzonym przez Strony protokołem końcowym odbioru robót.  

10. Płatnikiem faktury jest Gmina Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel,  

NIP 698-172-24-62. 

11. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe  

za zwłokę w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

12. Ustala się, że zapłata należności następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania numeru rachunku bankowego uwidocznionego  

w wykazie o którym mowa w art. 96b ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług  

(tzw. biała lista podatników). W przypadku, gdy numer rachunku bankowego Wykonawcy 

nie znajduje się w wykazie o którym mowa powyżej (białej liście podatników), 

Zamawiający poinformuje urząd skarbowy właściwy dla Wykonawcy o dokonaniu zapłaty 

na rachunek bankowy spoza wykazu w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia transakcji. 

14. Zamawiający będzie odbierał ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania. 
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§ 7. Odbiory 

1. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać na bieżąco Inspektorowi Nadzoru roboty  

do odbioru ulegające zakryciu oraz roboty zanikające. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor 

Nadzoru na zgłoszenie Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać co miesiąc Inspektorowi Nadzoru roboty  

częściowe do odbioru. 

4. Comiesięczny odbiór robót częściowych dokonuje upoważniony Inspektor Nadzoru  

na zgłoszenie Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy. 

5. Ponadto Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót:  

1) odbiór częściowy – po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji 

inwestycji, tj. wykonaniu 50% zakresu inwestycji zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 

2) odbiór końcowy – po zakończeniu realizacji inwestycji, tj. po wykonaniu całego zakresu  

inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie inwestycji). 

6. Odbiór częściowy, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej dokonany będzie przez 

Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru. Wykonawca winien zgłosić gotowość  

do przedmiotowego odbioru telefonicznie, środkami komunikacji elektronicznej lub 

pisemnie. 

7. Wykonawca zgłaszając odbiór częściowy, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej jest 

zobowiązany przekazać Zmawiającemu rozliczenie finansowo-rzeczowe, celem jego 

sprawdzenia i zatwierdzenia. 

8. Z czynności odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej Wykonawca 

sporządzi protokół częściowego odbioru robót. 

9. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

10. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 

Kierownika Budowy. 

11. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) dziennik budowy,  

2) dokumentację powykonawczą (m.in. inwentaryzację geodezyjną), opisaną  

i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,  

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami – w dwóch egzemplarzach,  

4) oświadczenie Kierownika Budowy:   

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  

i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami, 
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b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane  

są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

Budowy) – opisane i skompletowane w dwóch egzemplarzach.  

12. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni  

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

13. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,  

w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru 

do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

15. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 

Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

16. Z czynności odbioru końcowego Wykonawca sporządzi protokół końcowego odbioru 

robót. 

17. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości  

do odbioru końcowego przez Wykonawcę (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

inwestycji) pod warunkiem, że w toku czynności odbioru zostanie potwierdzone,  

że zgłoszone do odbioru roboty zostały faktycznie zakończone (co jest również 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy) i nadają się do odbioru. W przeciwnym 

przypadku za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę faktycznego 

zakończenia robót (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie inwestycji).  

Do zgłoszenia powinien być dostarczony komplet dokumentów, o których mowa w ust. 7 

powyżej.  

 

§ 8. Kary umowne 

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne. 

2. Wynagrodzenie umowne dla ustalenia kar umownych – jest to wynagrodzenie ryczałtowe 

(brutto) określone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych –  

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

– w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

3) za niedostarczenie w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu ofertowego 

lub wykazu wyposażenia (o których mowa w § 5 ust. 8 lub 10 niniejszej umowy) –  

w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 
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5) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym –  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc  

od następnego dnia po upływie terminu określonego do usunięcia wad lub usterek, 

6) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w przedmiocie umowy stwierdzonych podczas 

obowiązywania gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 

terminu określonego do usunięcia wad lub usterek, 

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego, 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego, 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego , 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

5% wynagrodzenia umownego, 

11) niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 1 ust. 7 

umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia, 

12) za naruszenie zobowiązania, o którym mowa w § 6 ust. 13 umowy – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 456 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość kar umownych.   

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekraczać 20% wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) określonego w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

 

§ 9. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku rażących zaniedbań w wykonywaniu obowiązków 

Wykonawcy przewidzianych w umowie bądź wykonywania prac niezgodnie z umową,  

jak również w razie nieprzystąpienia do wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

2. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć  

mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
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3. Wykonawca może odstąpić od umowy z Zamawiającym, jeżeli:  

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej 

umowie (z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 umowy), 

2) Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu 

zamówienia lub podpisania protokołu odbioru, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi by złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 30 dni od zaistnienia 

przesłanek do odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie  

za faktycznie wykonane prace. 

 

§ 10. Podwykonawstwo  

1. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  

pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje niezbędne do ich wykonania. 

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 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. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

5. 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. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. 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. 
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8. Zamawiający w terminie 30 dni (od dnia otrzymania) zgłasza w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 powyżej, 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 powyżej, do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni 

(od dnia otrzymania), uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. 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, w terminie 7 dni  

od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający w terminie 30 dni (od dnia otrzymania), zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8 powyżej. 

12. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11 powyżej, do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni  

(od dnia otrzymania), uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 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 oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego  

w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również Wykonawcy. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 7 powyżej, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

16. Przepisy ust. 6-15 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

17. 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. 
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18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 powyżej, 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. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. 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.  

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20 powyżej, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

24. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy 

 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

25. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, warunkiem zapłaty 

wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę, wraz z złożeniem Zamawiającemu 

faktury za odebrane roboty, co najmniej oświadczenia podwykonawcy lub dalszych 

podwykonawców o nie zaleganiu Wykonawcy z płatnościami w zakresie regulowanym 

umowami o podwykonawstwo na dzień wystawienia oświadczenia. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do żądania dodatkowych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

26. W przypadku nie przedstawienia oświadczenia lub dodatkowych dowodów zapłaty 

Zamawiający wstrzymuje zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy bez żadnej 
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konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

27. W przypadku, gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami –  

oświadczenie winno zawierać również kwotę należnego wynagrodzenia. W przypadku  

nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty podwykonawcy, Zamawiający 

wstrzymuje zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane prace w kwocie 

należnego niezapłaconego wynagrodzenia podwykonawcy. 

28. Oświadczenia podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 5 dni przed terminem 

wystawienia faktury przez wykonawcę. 

 

§ 11. Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy  

na okres ………….……. miesięcy od dnia odbioru końcowego. Gwarancja potwierdzona 

zostanie na piśmie, a Wykonawca zapewni Zamawiającego, że wykonał roboty zgodnie  

z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz, że przedmiot 

umowy nie posiada wad. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  

i usterek w terminie 10 dni licząc od daty pisemnego (listem lub środkami komunikacji 

elektronicznej) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie 

przedłużony o czas naprawy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi i gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane  

w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. 

 

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,  

tj. ………………… zł (słownie: …………………………………………….…..) w formie 

………………………………….   

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  

w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady  

i gwarancji jakości. 
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3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął  

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

4. Jeżeli okres, na jaki winno zostać wniesione zabezpieczenie, przekroczy 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie  

w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy. 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, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

Wypłata, o której mowa w zdaniu uprzednim, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 13. Zmiana umowy 

1. Kierując się zapisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku  

do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 

przypadkach (przy czym zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych jest możliwa niezależnie od przesłanek wskazanych w ppkt 1-4 

poniżej): 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:  

a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa – rozumiana 

jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym również 

wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe 

wykonanie umowy, 

b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana 

jest korzystna dla Zamawiającego, 

c) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych lub udzielenia zamówienia 

dodatkowego, których wykonanie wymaga wstrzymania realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych 

związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, 

urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 

materiałowych, 

e) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych 

(kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) oraz warunków 

archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań 

archeologicznych, 

f) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp., 
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 odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, 

 wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku  

o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, 

 konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub 

organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 

 konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych  

do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 

1 lit. a, c-f termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu,  

o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, 

nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

a) zmiany technologicznie, w szczególności: 

 niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, 

dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

 pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, 

jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji 

projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 

(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,   

 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

b) zmiany organizacji spełniania świadczenia: 

 zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez 

zmian ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń 

dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy, 

 w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane zawierała 

wskazanie części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć 

podwykonawcy, a Wykonawca w trakcie realizacji zadania przedłożył 

Zamawiającemu pisemny wniosek z oświadczeniem, iż wskazaną część 

przedmiotu zamówienia zrealizuje samodzielnie, przy czym Wykonawca 

samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu, 



17 
 

 zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie 

zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów 

odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, 

 zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony  

w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy; 

zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych 

Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy, 

 zmiana zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza 

prawa i zasad bezpieczeństwa, 

3) pozostałe zmiany: 

a) dopuszcza się zmianę zakresu przedmiotu zamówienia, która nie powoduje jego 

zwiększenia, a będącą robotami zamiennymi, których konieczność wykonania 

wynika na podstawie zmian w dokumentacji projektowej, nie dających się 

przewidzieć na etapie jej wykonywania i w chwili zawarcia umowy, jeżeli zmiana 

jest korzystna dla Zamawiającego, 

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – w takim 

przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości 

odpowiadającej zmianie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – w takim 

przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne – w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest 

możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie wysokości stawki składki  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych – w takim przypadku obniżenie lub 

podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku istotnej zmiany cen materiałów lub innych kosztów 

związanych z realizacją zamówienia publicznego, w sytuacji gdy poziom zmiany cen 

materiałów lub innych kosztów, o których mowa wyżej, wzrośnie lub spadnie  

o co najmniej 10%. 

3. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień następujący  

po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. 

4. Zmiana wynagrodzenia możliwa jest tylko na zakres pozostały do wykonania na dzień 

złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia. 
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5. Punktem odniesienia dla zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej, będzie wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w kwartale złożenia wniosku o zwiększenie wynagrodzenia w odniesieniu 

do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w kwartale podpisania umowy. 

6. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 2 powyżej 

zobowiązana jest uzasadnić swój wniosek, przedstawiając stosowne dokumenty 

potwierdzające wzrost lub spadek średnich cen materiałów lub innych kosztów związanych 

z realizacją zamówienia. 

7. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej, wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy może ulec podwyższeniu lub obniżeniu o wartość wzrostu lub spadku 

wskaźnika. 

8. Zmiana wynagrodzenia dopuszczalna będzie jednorazowo w całym okresie realizacji 

przedmiotu umowy. Strona uprawniona będzie zobowiązana złożyć wniosek o zmianę 

wynagrodzenia nie później niż 30 dni przed upływem terminu zakończenia umowy. 

9. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza na podstawie 

ust. 2 powyżej, nie może przekroczyć łącznie 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy  

w całym okresie trwania umowy. 

10. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego  

po miesiącu, w którym podpisano aneks do umowy. 

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2 powyżej, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów, usług lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

12. Stosowny wniosek o zmianę terminu realizacji zadania, sporządzony przez Wykonawcę, 

musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności 

powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 14 dni przed 

upływem terminu zakończenia. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności 

powodujących konieczność zmiany terminu realizacji oraz precyzyjne wyliczenie czasu,  

o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. Do wniosku należy załączyć 

protokół konieczności sporządzony przez Strony. 

13. Pozostałe zmiany, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, 3 możliwe są pod warunkiem 

złożenia stosownych wniosków  przez Wykonawcę bądź spisania przez Strony umowy 

protokołów uzgodnień. 

14. Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego z wnioskiem o aneksowanie zapisów 

umowy. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku zostanie przygotowany aneks 

do umowy, natomiast w przypadku braku zgody na zmianę Zamawiający przekaże 

Wykonawcy odpowiedź w formie pisemnej. 

15. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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16. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

17. Zmiany umowy mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony wyrażą na to zgodę. 

 

14. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy 

wyznacza się: 

 …………………., tel. ……………………, kom. ………..…….., e-mail: ……………  

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się: 

 Hannę Skałecką, tel. 65 5186 922, kom. 660 411 549, e-mail: hskalecka@smigiel.pl.  

 

§ 15. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku  zaistnienia  pomiędzy  Stronami  sporu, wynikającego  z  umowy  lub 

pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują przed wystąpieniem na drogę 

sądową do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona 

będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej  (adres siedziby: ul. Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa; 

adres korespondencyjny: ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa), innym wybranym przez 

Strony mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

W przypadku, gdy przeprowadzone mediacje nie doprowadzą do polubownego rozwiązania 

sporu pomiędzy Stronami, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności: ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu 

Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.   

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze  

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

                     Wykonawca                                Zamawiający 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Angelika Konieczka 
Zatwierdził: Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Hanna Skałecka 


