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UMOWA NR IR.272.PROJEKT.2023 

 

W dniu …………….2023 r. w Dąbrówce  pomiędzy Gminą Dąbrówka z siedzibą w 

Dąbrówce przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 NIP: 125-133-47-85, REGON: 550 667 

971 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

________________________________________________________ 

przy kontrasygnacie Pani Doroty Banaś Skarbnika Gminy Dąbrówka 

a 

___________________________________________________________________ 

z siedzibą w ____________________________________________, wpisaną do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, KRS 

_____________REGON _____________,  NIP ____________________. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

§ 1 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 

IR.271.1.2.2023  pod nazwą „Przebudowa hal sportowych przy szkołach na 

terenie Gminy Dąbrówka w podziale na części. Liczba części 3. Objętego 

dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych”, przeprowadzonego w trybie zamówienia podstawowego na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. 

U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, PRZEDMIOT UMOWY 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na przebudowie hal      

sportowych przy szkołach na terenie Gminy Dąbrówka w podziale na części: 

1) Część 1. Przebudowa hali sportowej w  Guzowatce, 

2) Część 2. Przebudowa hali sportowej w  Józefowie,   

3) Część 3. Przebudowa hali sportowej we Wszeborach. 

2. Przedmiot niniejszej umowy dotyczy Części nr  ____ i zostanie wykonany w 

zakresie i w sposób zgodny z: 

1) Specyfikacją Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

2) Dokumentacją projektową wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik nr 2 

do niniejszej umowy. 

3) Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami   

prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej 

wiedzy technicznej i wszelkimi wymogami niniejszej umowy.  

4.Zakres przedmiotu zamówienia dla Części nr _______ obejmuje w szczególności: 

1) Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami, normami, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót oraz 

na ustalonych w umowie warunkach w tym: 

a)__________________, 

b)___________________. 

2) Dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych / uzyskania decyzji na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy   Prawo Budowlane. 

3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz  z operatem kolaudacyjnym 

wbudowanych materiałów. 

 

§3 

 

1. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie będą  inspektorzy nadzoru : 

1) branży konstrukcyjno – budowlanej ___________________,  

Tel:  ______________,                      e-mail: ________________  

2) branży instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej ___________________,  

Tel:  ______________,                      e-mail: ________________  

3) branży instalacyjnej sanitarnej, wentylacyjnej___________________,  

Tel:  ______________,                      e-mail: ________________  

 

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą: 

1) ______________________________  – kierownik budowy,  

Tel:__________________,                 e-mail________________________  

2) ___________________________          - kierownik robót elektrycznych, 

Tel: __________________,            e-mail: _______________________ 

3) ___________________________          - kierownik robót sanitarnych, 

Tel: __________________,             e-mail: _______________________ 

3. Funkcję koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umowy będzie pełnił: 

Pan  Rafał Roguski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju. 

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 nie stanowi zmiany umowy, lecz wymaga 

powiadomienia Wykonawcy o zmianie. 

5. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania 

określone w specyfikacji dla danej funkcji.  

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych 

w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać 

zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.  

mailto:mzajdenc@tlen.pl
mailto:mzajdenc@tlen.pl
mailto:mzajdenc@tlen.pl
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7. Wykonawca oświadcza, że :  

1) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz 

środki techniczne niezbędne do prawidłowego i terminowego  wykonania 

Umowy,  

2) zapoznał się z terenem realizacji robót i jego otoczeniem oraz nie zgłasza 

żadnych zastrzeżeń. 

 

 

II. PODWYKONAWCY 

§ 4 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście 

bądź  z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem że kluczowe części 

zamówienia wskazane , zostaną zrealizowane przez Wykonawcę osobiście. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części 

zamówienia następującym podwykonawcom: dotyczy/ nie dotyczy. 

3. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia stosuje się wskazane 

poniżej postanowienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami 

wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

5. Wykonawca, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, może 

zlecić roboty innym podwykonawcom.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, 

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. Każdy projekt umowy i 

umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z 

postanowieniami niniejszej umowy 

7. Zamawiający zastrzega sobie 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są przewidziane umową 

roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, i do jej zmian.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 

całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7 umowy rozpoczyna 

bieg na nowo. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność 
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z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni 

od daty jej zawarcia.  

10. Zawieranie umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymaga 

zgody Zamawiającego. 

11. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia 

uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę oświadczeń podpisanych 

przez wszystkich podwykonawców stwierdzających uregulowanie pomiędzy 

stronami wymagalnego wynagrodzenia. 

12. Wartość wszystkich umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości 

niniejszej umowy określonej w § 6 ust. 1. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy prac będących elementem niniejszej umowy. 

14. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do 

dalszego podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą 

i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

15. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów    

umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

16. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty   

budowlane 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 określonej w § 6 

ust. 1.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 umowy, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 

i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej.  

18. Procedurę, o której mowa w ust. 16 i 17 umowy, stosuje się również do 

wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi.  

19. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

podwykonawcą.  

20. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu 
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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, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

 

III. TERMIN WYKONANIA 

§5 

 

1. Roboty budowlane rozpoczną się po przekazaniu Wykonawcy terenu robót, jednak 

nie później niż 14  dni roboczych od daty podpisania umowy. 

2. Okres realizacji: 

1) Roboty budowlane należy wykonać w terminie od daty podpisania 

umowy do dnia 28 grudnia 2024 roku.; 

2) w terminie 30 dni od zakończenia robót należy dokonać zgłoszenia 

zakończenia robót budowlanych / uzyskać decyzję o zezwoleniu na 

użytkowanie obiektu wydaną przez odpowiedni organ nadzoru 

budowlanego i przekazać ją do Zamawiającego. 

3. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową i rozliczenia inwestycji mogą 

ulec zmianie w przypadku: 

1) przerw w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub na jego pisemne żądanie, 

2) zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli 

terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie 

pierwotnego terminu umownego, 

3) w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na prowadzenie robót 

zgodnie z wymogami technologicznymi, termin realizacji może się przesunąć o 

czas niezbędny do poprawnego wykonania robót, 

4) uzasadnionych przerw w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn 

niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, a 

wynikających z ograniczeń wydanych na podstawie   ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a 

w szczególności w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub 

epidemii. 

4. Wszelkie przerwy w robotach wraz z uzasadnieniem musi potwierdzić pisemnie 

Inspektor Nadzoru. 

5. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn wskazanych w 

ust. 3 potwierdzonych zgodnie z ust. 4, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, 

Strony sporządzą stosowny Aneks do niniejszej umowy. 

 

 

IV. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE UMOWY 

§6 
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1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia_____________, na kwotę 

____________________________ zł netto 

(słownie:________________________ złotych), powiększoną o podatek VAT, 

który na dzień zawarcia umowy wynosi ………%  co stanowi łącznie kwotę 

__________zł brutto (słownie: 

_________________________________________________złotych). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje środki pochodzące z wkładu własnego 

Zamawiającego oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. 

3. Wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi w czterech transzach, trzy 

transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego – wskazanego w 

harmonogramie- etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, czwarta po 

zakończeniu realizacji Inwestycji, tj: 

1) pierwsza transza w wysokości minimum 5% wartości brutto przedmiotu 

umowy, 

2) druga transza w wysokości nie wyższej niż 20% wartości brutto 

przedmiotu umowy, 

3) trzecia transza w wysokości nie wyższej niż 30% wartości brutto 

przedmiotu umowy , 

4) czwarta transza w zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji 

Inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia. 

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na 

podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej. 

5. W celu dokonania rozliczenia częściowego Wykonawca informuje Zamawiającego o 

wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia 

Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości. 

6. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich 

wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz 

potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od 

dnia otrzymania zestawień. 

7. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w 

sposób określony w ustępie 5 oraz podpisaniu przez Strony protokołu odbioru 

częściowego danego etapu prac, Wykonawca wystawia fakturę częściową za 

wykonanie prac podlegających częściowemu odbiorowi.  

8. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza 

Zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia 

Zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości. 

9. Zamawiający sprawdza  zestawienie wartości całości wykonanych prac i 

rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień 
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oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu  7 dni roboczych 

od dnia otrzymania zestawień.  

10. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w 

sposób określony w ust. 8 oraz podpisaniu przez Strony protokołu odbioru 

końcowego danego etapu prac, Wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za 

wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. 

rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur 

częściowych.  

11. Należności za wykonane roboty Zamawiający przekaże na rachunek bankowy 

Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego oraz - w przypadku 

realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców -wraz z oświadczeniami 

opisanymi w § 4 ust. 11. W przypadku braku oświadczeń, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności bez prawa 

naliczenia odsetek z tego tytułu przez Wykonawcę.  

12. Faktury VAT, o których mowa w ust. 11 Wykonawca może wystawić wyłącznie po      

podpisaniu stosownych protokołów odbioru.  

13. Zamawiający dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielnej 

płatności. 

14. Wykonawca wskazuje właściwy do zapłaty numer  rachunku bankowego 

Wykonawcy numer …………………………….. 

15. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 14  jest 

rachunkiem bankowym wykorzystywanym wyłącznie do prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz ujętym w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tzw. biała lista.  

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatność po terminie określonym w 

ust. 11 w przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 14 nie 

będzie znajdował się na tzw. białej liście, o której mowa powyżej. 

17. Faktury/ faktury korygujące mogą być dostarczane: 

1) w sposób tradycyjny – w formie papierowej  lub  

2)  za pośrednictwem poczty elektronicznej -  w formacie PDF na adres e-mail 

urzad@dabrowka.net.pl; 

3) Wykonawca oświadcza, że faktury, o których mowa w pkt 2) będą przesyłane 

z następującego adresu e-mail ____________________________ ;  

jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego na 

piśmie o każdej zmianie wskazanego wyżej adresu e-mail; 

4) W przypadku wyboru przez Wykonawcę formy dostarczenia faktur drogą 

elektroniczną Zamawiający zobowiązuje się przyjmować także w formie 

papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne 

uniemożliwiają przesłanie faktur za pomocą poczty elektronicznej; 

5) Za datę dostarczenia faktury w formie papierowej przyjmuje się datę wpływu 

faktury do siedziby Zamawiającego; 

mailto:urzad@dabrowka.net.pl
mailto:biuro@exosolar.pl
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6) Za moment dostarczenia faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej 

uznaje się moment zarejestrowania wysyłki na serwerze Zamawiającego. 

18. Fakturę należy wystawić na:  

Gmina Dąbrówka,  

ul. Tadeusza Kościuszki 14, 

05-252 Dąbrówka 

NIP: 125-133-47-85 

19. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń, ani przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 7 

 

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do: 

1) Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od podpisania umowy 

harmonogramu rzeczowo – finansowego, z rozbiciem tygodniowym i 

miesięcznym, zawierającym terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych elementów zakresu umowy wraz z ich wartościami oraz z 

podaną liczbą pracowników, którzy powinni wykonywać dany element robót 

włącznie z zapewnieniem aktualizacji harmonogramu na każdorazowe 

żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającego przekazanego do Wykonawcy; 

2) uzyskania każdorazowej akceptacji harmonogramu rzeczowo – finansowego 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru dokonuje 

weryfikacji i akceptuje harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni 

od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę, a następnie 

przekazuje harmonogram do weryfikacji i akceptacji Zamawiającemu. 

Zamawiający dokonuje analizy i akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od 

dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora Nadzoru. 

3) dostarczenia w ciągu 5 dni od podpisania umowy oświadczenia kierownika 

budowy o przejęciu obowiązku prowadzenia robót budowlanych wraz z kopią 

uprawnień i zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby; 

4) prowadzenia prawidłowo dokumentacji budowy oraz prawidłowe i terminowe 

wypełnianie dziennika budowy; 

5) dokonania wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodności załączonej 

dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz przedmiaru robót 

z faktycznym stanem i warunkami terenowymi przed wejściem na teren 

budowy;  

6) prowadzenia robót w sposób umożliwiający  swobodny i bezpieczny dojazd i 

dojście do budynku nauczycielom i uczniom, służbom miejskim i ratunkowym; 

7) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji 
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wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą – 

Prawo budowlane; 

8) zgłaszania wszelkich niezgodności jakie wystąpią pomiędzy sytuacją 

terenową, a dokumentacją projektową w terminie 5 dni roboczych od ich 

stwierdzenia z zachowaniem formy pisemnej lub e-maila do Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego; 

9) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym 

m.in. ustawienia na terenie budowy przed rozpoczęciem robót – ogrodzenia, 

barierek, znaków ostrzegawczych, odpowiadających wymogom określonym w 

przepisach prawa budowlanego; 

10)zorganizowania, a po zakończeniu robót likwidacji zaplecza budowy, w tym 

zapewnienia stosownych pomieszczeń magazynowych do składowania 

materiałów, urządzeń i narzędzi; 

11)zainstalowania dla własnych potrzeb dodatkowego licznika zużycia wody i 

energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót; 

12)zapewnienia i przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie budowy; 

13)zapewnienia na własny koszt odpowiednich środków ochronnych, celem 

zabezpieczenia terenu budowy przed szkodami spowodowanymi czynnikami 

zewnętrznymi, w tym m.in. czynnikami pogodowymi, zalaniem, pożarem, 

kradzieżą, wandalizmem, oraz innymi zdarzeniami losowymi, a także do 

niezwłocznego usuwania tych szkód; 

14)składowania wszelkich materiałów i urządzeń zgodnie ze sztuką budowlaną i 

wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

dotyczących ochrony p.poż. oraz przepisów bhp; 

15)utrzymywania terenu budowy (wraz z przyległym otoczeniem) przez cały okres 

trwania robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p.poż., z 

uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego, a po zakończeniu 

realizacji przedmiotu umowy, przed dokonaniem odbioru technicznego, do 

uprzątnięcia terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem; 

16)systematycznego usuwania odpadów i śmieci w czasie trwania robót, własnym 

transportem i na własny koszt i ryzyko, wszelkich odpadów i zanieczyszczeń 

powstałych w czasie prowadzonych prac oraz unieszkodliwienie i 

zagospodarowanie tych odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 669, z późn. zm.) oraz innymi właściwymi 

przepisami. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach w zakresie utylizacji 

odpadów powstałych podczas prac budowlanych, eksploatacyjnych i 

remontowych, jako posiadacz odpadów. W przypadku gdy Wykonawca nie 

posiada stosownych zezwoleń może powierzyć wykonanie w tym zakresie 

prac podwykonawcom; 
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17)ponoszenia odpowiedzialności za uzbrojenie znajdujące się na terenie budowy 

w tym: 

a) wszelkie uszkodzenia jakie Wykonawca spowoduje podczas prowadzenia 

prac związany jest naprawić na własny koszt, 

b) w przypadku, gdy na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie 

dokona napraw, Zamawiający ma prawo do zlecenia tych prac innej firmie, 

a kosztami i ryzykiem obciąży Wykonawcę potrącając należność za 

naprawę z  wynagrodzenia Wykonawcy; 

18)użycia materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim; 

19)udziału w naradach koordynacyjnych;  

20)wykonania innych czynności i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy;  

21)zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.) 

pracowników wykonujących zamówienie w zakresie prac ogólnobudowlanych. 

Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do Podwykonawców; 

22)W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt 21)  czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do: 

a) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów,  

b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

c) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i ich oceny. 

23)W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu  wskazane przez Zamawiającego  dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w pkt 21) czynności. Zamawiający może żądać 

w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio kopię umowy/umów 

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony), 

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie  przez 

Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za wskazany przez 

Zamawiającego okres rozliczeniowy, 



11 

 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zawierających 

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. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Na wbudowywane materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie 

certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych przed planowanym zastosowaniem 

materiału do robót, przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru próbki 

powyższych materiałów. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na 

budowę,  o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy, posiadać umowę ubezpieczenia, 

ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym 

zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, 

o której mowa w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być 

niższa niż 100% tej kwoty.  

2. Nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę, Wykonawca jest zobowiązany 

okazać Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub 

umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój 

koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia, a dowód 

uiszczenia składki okazać na każde wezwanie Zamawiającego . 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie 

określonym w ust. 1 umowy lub jej nie przedłużył na okres realizacji zamówienia 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§10 

 

Wykonawca przyjmuje na siebie ponadto następujące obowiązki szczegółowe: 

1) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty 

stwierdzenia konieczności ich wykonania zachowaniem formy pisemnej, 
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dopuszcza się powiadomienie w postaci elektronicznej na                              

adres e-mail Inspektora Nadzoru:_________________________________, 

adres e-mail Zamawiającego: r.roguski@dabrowka.net.pl. z dołączonym 

potwierdzeniem odbioru; 

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót zanikających w 

terminie 5 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o zakryciu robót zanikających Inspektora Nadzoru, zobowiązany 

jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko. 

 

§ 11 

 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do odbioru 

końcowego, będzie uczestniczył w czynnościach odbioru i zapewnieni usunięcia 

stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie. 

 

VI.  PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

§ 12 

 

1. W terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy Zamawiający dokona 

wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.  

2. Dokumentem potwierdzającym przekazanie terenu robót będzie protokół 

wprowadzenia podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. W terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy Zamawiający przekaże 

Wykonawcy dokumentację projektową, kopię decyzji pozwolenia na budowę oraz 

dziennik budowy. 

 

VII. ODBIÓR ROBÓT 

§ 13 

 

1. Wykonane roboty zostaną odebrane na podstawie protokołu odbioru 

częściowego lub końcowego, zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze.  

2. Wykonawca zobowiązuje się teren przyległy, na którym nie są prowadzone 

roboty, przed odbiorem robót doprowadzić do stanu nie gorszego niż stan przed 

wprowadzeniem Wykonawcy na roboty. 

3. Zamawiający dokona: 

1) odbioru robót podlegających zakryciu w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru potwierdzony wpisem do dziennika 

budowy; 

2) odbioru częściowego i końcowego robót w ciągu 14 dni od daty 

powiadomienia przez Wykonawcę o ich gotowości do odbioru, po 

mailto:r.roguski@dabrowka.net.pl


13 

 

wcześniejszym uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji Inspektora Nadzoru 

z wpisem do dziennika budowy; 

3) co najmniej jednego przeglądu gwarancyjnego w okresie wiosennym w 

czasie obowiązywania gwarancji; 

4) odbioru pogwarancyjnego w ciągu 14 dni przed upływem terminu gwarancji. 

4. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na przegląd gwarancyjny lub 

pogwarancyjny odbioru dokona jednostronnie Zamawiający a ustalenie zawarte 

w tak sporządzonym protokole będą dla Wykonawcy wiążące. Absencja 

Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku wykonania napraw i usunięcia 

stwierdzonych przez Zamawiającego usterek, a postanowienia § 23 stosuje się 

odpowiednio.  

 

§ 14 

 

1. W przypadku wystąpienia w trakcie odbioru usterek, które nie uniemożliwiają 

dokonania odbioru częściowego lub końcowego, Strony ustalą termin usunięcia 

usterek oraz kwotę, która zostanie zatrzymana z wynagrodzenia umownego, jako 

zabezpieczenie usunięcia usterek.  

2. Wysokość zatrzymanej kwoty nie może być mniejsza niż wartość robót 

usterkowych powiększona o podatek VAT. 

3. Wypłata zatrzymanej kwoty nastąpi po usunięciu usterek, co zostanie 

potwierdzone w protokole odbioru usunięcia usterek, w terminie 30 dni po 

podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru robót usterkowych. 

 

§ 15 

 

1. O wykryciu wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę 

pisemnie, faxem lub mailem. Sposób zawiadomienia Zamawiający wybierze 

według własnego uznania. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym jest jednocześnie wezwaniem do niezwłocznego usunięcia wad i 

usterek. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poświadczyć otrzymanie 

zawiadomienia. 

2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, wzywa 

Wykonawcę do ich usunięcia oraz wskazania przyczyn powodujących ich 

powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.  

 

§ 16 

 

1. Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru dokumentację, pozwalającą na 

ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru końcowego w 

terminie co najmniej 7 dni roboczych przed przewidzianym dniem rozpoczęcia 

czynności odbiorowych przez Zamawiającego zakończony podpisaniem protokołu 

odbioru końcowego. 
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2. Wykonawca na własny koszt i ryzyko (tj. w ramach wynagrodzenia umownego) 

wykona wszelkie konieczne próby i badania, w tym także związane z odbiorem 

końcowym. 

 

VIII. KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§17 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy (w całości) z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 6 

ust. 1 umowy; 

2) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy (w części) z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto za część umowy, której dotyczy odstąpienie; 

3) za zwłokę w odbiorze terenu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień; 

4) za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy 

dzień; 

5) za zwłokę w zakończeniu robót budowlanych  lub ich części dla których 

ustalono termin zakończenia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień; 

6) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w  § 6 ust. 1, za każdy dzień, liczony od 

upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

7) za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji określonej w §16 ust. 1 - w wysokości 

500,00 zł brutto, za każdy dzień; 

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy 

dzień; 

9) w przypadku niezawiadomienia o zamiarze zlecenia wykonania robót lub ich 

części podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub nieprzedłożenia 

Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000 zł 

brutto; 

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany w wysokości –  5 000 zł brutto; 
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11) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości – 5 

000 zł brutto; 

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego, w tym w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 

ust. 10. – w wysokości 5 000 zł brutto. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia 

umownego, a jeśli nie będzie to możliwe zobowiązuje się  do zapłaty kary 

umownej w terminie 14 dni licząc od otrzymania informacji o jej naliczeniu. 

3. Kary umowne z tytułu zwłoki, o których mowa w ust. 1 Zamawiający nalicza za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób wykonujących wymagane przez 

Zamawiającego czynności przy realizacji umowy  na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w 

chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy). Kara umowna zostanie naliczona za każdą osobę i 

każdy rozpoczęty miesiąc, za który Wykonawca nie udokumentuje 

przedmiotowego wymogu. Powyższa kara ma zastosowanie również w przypadku 

nie spełnienia ww. wymogu przez Podwykonawcę, jak również w przypadku nie 

przedłożenia żądanych przez Zamawiającego dokumentów. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych których może dochodzić każda ze Stron nie 

może przekroczyć  30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawnego łączenia poszczególnych kar umownych 

naliczanych z różnych tytułów i ich łącznego dochodzenia od Wykonawcy. 

 

§ 18 

 

1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, jeśli wysokość poniesionej szkody przenosi wysokość zastrzeżonych 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

2. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę, lub osoby za które ponosi on 

odpowiedzialność, jakiejkolwiek szkody podczas prowadzenia robót i jej nie 

usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia szkody podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz obciążenia Wykonawcy wszelkimi kosztami usunięcia szkód i 

przywrócenia stanu poprzedniego. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do 

potrącenia kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, z 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

§ 19 
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Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1, za przedmiot umowy. 

 

§ 20 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości lub w części) 

w przypadku zaistnienia którekolwiek z poniższych zdarzeń: 

1) rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy; 

2) wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne; 

4) niepodjęcia przez Wykonawcę robót przez okres co najmniej 10 dni roboczych 

od daty wprowadzenia na teren budowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

5) zwłoki w przejęciu placu budowy wynoszącego co najmniej 10 dni; 

6) w przypadku przerwy w robotach przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

7) zwłoki w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy lub jego części, dla której 

wyznaczono termin zakończenia wynoszącej co najmniej 30 dni; 

8)  jeżeli realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

9) nie zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót zanikających; 

10) zlecenia wykonania jakichkolwiek prac objętych przedmiotem niniejszej 

umowy Podwykonawcom wbrew ustaleniom wskazanym w § 4. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie którejkolwiek z 

przyczyn wskazanych w ust. 1, z wyjątkiem przypadku, gdy realizacja umowy nie 

leży w interesie publicznym, uznawane będzie za odstąpienia z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy. 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów 

prawa oraz naliczenia w takich przypadkach kar umownych, jeżeli przyczyny 

odstąpienia leżeć będą po stronie Wykonawcy. 

 

§ 21 

 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia wraz 

z uzasadnieniem.  

2. W przypadkach określonych w § 20 ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o danej okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie. 

§ 22 
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W przypadku odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze Stron 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie 

wykonanych i odebranych robót. 

 

IX. GWARANCJA I RĘJKOJMA 

§ 23 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres ____ miesięcy na wykonane 

roboty i materiały wbudowane, które zapewnią w szczególności korzystanie z 

budowli lub obiektu w tymże okresie bez konieczności jakiejkolwiek jego naprawy,  

z zastrzeżeniem że dla materiałów i urządzeń okres ten nie będzie krótszy niż 

gwarancja udzielana przez producenta. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 

warunki gwarancji producentów użytych materiałów w ramach wykonania 

przedmiotu zamówienia określonego w  §2. 

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się następnego dnia po 

protokolarnym odbiorze robót. 

3. O wykryciu wad gwarancyjnych Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę, wedle własnego wyboru, pisemnie, faxem lub mailem i to 

zawiadomienie jest dniem wezwania do wywiązania się ze zobowiązań 

gwarancyjnych. 

4. Usunięcie wad gwarancyjnych nastąpi w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Nie usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wyznaczonym 

terminie uprawnia Zamawiającego do zlecenia naprawy wad na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający obciąży Wykonawcę 

poniesionymi kosztami napraw. 

 

 

 

 

X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 24 

 
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. 

kwotę _____________zł(słownie: 
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______________________________________________________________), 

przed zawarciem umowy. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach 

wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z 

należności za częściowo wykonane świadczenia.  

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa 

okres rękojmi i gwarancji. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone 

w formie oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w 

dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego 

w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać uprzednio zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, 

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

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

zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia.   

 

XI. ZMIANA I WALORYZACJA WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO WYKONAWCY 

§25 

 

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać zmianie w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

2) 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,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
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o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących 

podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, Wykonawca zobligowany będzie 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, 

dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z 

przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę 

wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność 

zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4, Wykonawca zobligowany 

będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy 

pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją 

kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na 

zaoferowaną w ofercie cenę wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca udowodni 

Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt. 

3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

5. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w 

ust. 1, jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej 

Stronie umowy najpóźniej w terminie do 30 dni od wejścia w życie nowych 

przepisów, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem 

i szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji.  

6. Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, 

że zmiana przepisów, wskazanych w ust. 1, będzie miała wpływ na koszty 

wykonania przez niego zamówienia. 

7. Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji 

ze strony Zamawiającego, który w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może 

zwrócić się do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie 

dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany 

odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego wyczerpująco i zgodnie ze stanem 

faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

8. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i 

wyjaśnień zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, 

uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla 
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Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy 

nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszej umowy. 

10. W przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego, wniosek taki powinien 

zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz powołanie się na podstawę prawną 

zmiany przepisów. 

11. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może zwrócić 

się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów 

niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przepisów 

przywołanych w ust. 1, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę 

oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości 

wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu. 

12. Jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej powyżej zostanie wykazane 

bezsprzecznie, że zmiany przywołanych w ust. 1 przepisów uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny 

aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z 

uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

13. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż z 

dniem wejścia w życie przepisów, stanowiących podstawę do wystąpienia z 

wnioskiem o zmianę i nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia 

realizacji zamówienia. 

14. Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w przypadkach określonych 

w ust. 1 powyżej, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty. 

 

§26 

 

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do 

żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na 

poziomie powyżej 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w 

terminie składania oferty, 

2) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

określa się na 90 dzień od rozpoczęcia realizacji zamówienia, 
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3) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i 

określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźnik zmiany 

ceny materiałów lub kosztów, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, informujący czy nastąpiły zmiany cen lub kosztów i w 

jakiej wysokości, 

4) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie 

później niż do 30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze 

szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji, 

5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen 

materiałów lub kosztów o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztów 

obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania 

zamówienia, 

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, Strona 

umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z 

wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych 

wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest 

odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 

7) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania 

kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w 

sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na 

adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub 

Wykonawcy, 

8) jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do 

umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z 

uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie 

wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia - z 

uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyżej. 

Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 6 miesięcy od 

poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna  

ze wskaźnika publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 

okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.  

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy. 

6.  Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w 
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wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w ust. 2 powyżej, na 

poziomie 5% ceny wybranej oferty. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§27 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron. 

Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla 

Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe 

przepisy prawa. 

4. Powstałe w trakcie realizacji Umowy spory będą w pierwszej kolejności 

rozpatrywane na drodze polubownej, uwzględniając cel umowy i interes stron, a w 

przypadku niemożliwości ich rozstrzygnięcia, w terminie 30 dni od dnia powstania 

sporu będą rozstrzygane w drodze postępowania sądowego przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 

szczególności dane go identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 902), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

6. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 

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/W (Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r 

poz. 1781) dla których Administratorem jest Wójt Gminy Dąbrówka, a co za tym 

idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów informatycznych Urzędu Gminy 

Dąbrówka, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Wójt Gminy Dąbrówka 

realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach 

RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on 

osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) a 

także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do 

realizacji niniejszej umowy. 
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§28 

 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr1. Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

2) Załącznik nr 2.Dokumentacją projektowa, 

3) Załącznik nr 3.Ofertą Wykonawcy z dnia  

2. W przypadku rozbieżności w treści umowy i stanowiących jej integralną część 

załączników pierwszeństwo przyznaje się umowie, a następnie załącznikom 

zgodnie z nadaną numeracją. 

§29 

 

1. W okresie realizacji robót i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie adresu lub nazwy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

5) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, 

6) zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

2. 1Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Umowa wchodzi w życie z dniem 

podpisania przez ostatnią ze Stron. 

Zamawiający                Wykonawca 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Jeżeli umowa zostanie podpisana elektronicznie przy pomocy 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego to § 27 ust. 4 będzie miał następujące 

brzmienie: „§27 ust. 4 Umowę sporządzono w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym Stron. Umowa wchodzi w życie z dniem 

podpisania przez ostatnią ze Stron”. 

 

                                                 

 


