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                                                                                                             Załącznik nr     do SWZ 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające  

na opracowaniu dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych pod nazwą: 

„Budowa stanowiska ćwiczebnego z nalewakami do obsługi cystern kolejowych  
i samochodowych w trybie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie szczegółowo 

określonym w załącznikach do Umowy: 

1) Ofercie Wykonawcy, 

2) Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 

3) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

2. Zakres robót do wykonania oraz sposób ich wykonania określają poniższe dokumenty 

według następującej hierarchii: 

1) Umowa wraz z załącznikami, 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

3) Oferta Wykonawcy. 

W przypadku ewentualnego wystąpienia sprzeczności pomiędzy treścią powyższych 

dokumentów, pierwszeństwo należy dać treści dokumentu, który zajmuje wyższe 

miejsce w hierarchii dokumentów. 

3. Wykonawca w zakresie projektowania zobowiązuje się do wykonania: 

1) dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze 

wszystkimi opracowaniami określonymi w PFU w zakresie koniecznym do 

wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową. Przed rozpoczęciem 

prac Wykonawca dokona wizji lokalnej terenu poligonu, 

2) uzgodnienia Dokumentacji projektowej z Zamawiającym i uzyskania jego 

akceptacji, 

3) uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie  

i zakończenie robót budowlanych, 

4) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacje 

Techniczne Wykonywania i Obioru Robót Budowlanych na wszystkie rodzaje 

realizowanych robót, 

5) sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych  

do dnia upływu rękojmi za wady robót budowlanych, 

6) sporządzenie powykonawczej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

4. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się do: 

1) kompleksowego wykonania przedmiotu wynikającego z PFU i zatwierdzonej 

     dokumentacji projektowej i przekazania go Zamawiającemu, 

2) zastosowania wyrobów i materiałów własnych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych czynności  

do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost 

z wymienionych dokumentów. 

6. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszego zamówienia  

z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej oraz pod nadzorem osoby uprawnionej. 
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7. Wykonawca oświadcza, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania 

wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym są wystarczające do opracowania 

Dokumentacji Projektowej, w tym: projektu wykonawczego, który będzie podstawą do 

wykonania robót budowlanych. 

 
§ 2. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do dnia…………………….... 

2. Termin rozpoczęcia: 

1) prac projektowych – do 7 dni od daty podpisania umowy, 

2) termin przekazania terenu budowy - do 7 dni po zatwierdzeniu Dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego i po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, 

3) robót budowlanych będących przedmiotem umowy – do 7 dni od dnia przekazania 

terenu budowy. 

3. Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru ich zakończenia. 

 
§ 3. 

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązuje się kompleksowo wykonać przedmiot umowy z materiałów 

własnych oraz przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny: 

1) spełniać wymagania określone w STWiORB; 

2) być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z postanowieniami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.); 

3) posiadać dokumenty określone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U z 2020 r. poz. 215); 

4) być zatwierdzone przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa 

w ust. 2. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, jednocześnie z podpisaniem protokołu 

odbioru robót, przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) lub 

inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów. 

5. Materiały z rozbiórki, ocenione przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru jako 

przydatne do ponownego wbudowania, stanowią własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest wg wskazań Zamawiającego zagospodarować je i po 

oczyszczeniu pozostawić na terenie Poligonu Pożarniczego w Luboniu,  tam złożyć  

w sposób uporządkowany na wskazanym miejscu (w ramach ceny ofertowej). 

Wszystkie pozostałe nieprzydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy 

i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.). Wykonawcę 

obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. 

 
§ 4. 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot umowy określony w § 1, będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo–finansowym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

harmonogram rzeczowo-finansowy, w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy. 



 

3 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

uaktualniony harmonogram rzeczowo–finansowy, w terminie 7 dni od daty 

wprowadzenia przez Zamawiającego zmian, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 niniejszej 

umowy. 

4. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 3, w ciągu 5 

dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram 

w okresie do 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

5. W przypadku zgłoszonych przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, o którym 

mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca w ciągu 3 dni przedłoży Zamawiającemu  

do zatwierdzenia poprawiony harmonogram. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość polecenia wykonania przez Wykonawcę 

opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego w rozbiciu na 

dni. Wykonawcę obowiązują terminy ujęte w ust. 1, 2, 3, 4, 5. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

8. Wykonawca na koniec każdego miesiąca składać będzie pisemne sprawozdania  

z zaawansowania realizacji powierzonego zadania. 

 
§ 5. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robót w terminie określonym w § 2  

ust. 2 pkt 2 Umowy; 

2) dokonanie odbiorów; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) dokonanie zapłaty za wykonane i odebrane roboty. 

2. Z czynności odbioru ostatecznego, przed upływem okresu rękojmi i gwarancji będzie 

spisany przez Strony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru 

oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru. 

 
§ 6. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia Dokumentacji 

projektowej, w tym STWiORB, zgodnie z PFU, oraz zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę, 

2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami 

wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, wiedzą techniczną oraz 

ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego; 

3) prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż.  

i ochrony przed kradzieżą; 

4) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane; 

5) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 

6) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji; 

7) bieżące przekazywanie sprawozdań z wynikami badań i pomiarów wykonywanych 

w trakcie realizacji zadania; 

8) skompletowanie i przedłożenie Inspektorowi Nadzoru pełnej dokumentacji  

do odbioru częściowego i ostatecznego; 

9) przekazywanie korespondencji również w formie mailowej (w tym samym dniu)  

na adresy mailowe osób wskazanych w § 13 ust.1; 

10) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 
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poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz doprowadzenia 

terenu budowy do stanu nadającego się do użytkowania bez jakichkolwiek 

dodatkowych prac; 

11) informowanie Inspektora Nadzoru o gotowości do odbiorów robót zanikających 

lub ulegających zakryciu; 

12) informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o problemach  

lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach; 

14) dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia  

na budowę. 

2. Wykonawca na 3 dni przed przekazaniem terenu budowy, przedłoży Zamawiającemu: 

1) oświadczenie o podjęciu obowiązków Kierownika budowy i kierowników    

     robót, 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowe (umowy   

      ubezpieczenia). 

3. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów,  

o których mowa w ust. 2. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe  

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

zakończenia robót. 

4. Wykonawca w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji umowy, zobowiązany jest  

do prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego 

udostępniania zasobów przez podmioty na zasoby których Wykonawca powoływał się 

celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dowodami 

złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, natomiast Zamawiający 

będzie prowadził działania kontrolne i monitoring zestawienia tych podmiotów  

w zakresie w szczególności rzeczywistego udziału zasobów tych podmiotów  

w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu lub innej osobie wskazanej 

przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące 

realizacji umowy, w tym także informacje dotyczące personelu Wykonawcy, 

podwykonawców, podmiotów uczestniczących w wykonaniu umowy, w tym 

podmiotów, na zasoby których Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. 

6. Zgodnie z oświadczeniem złożonym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawca .................................., który posiada zdolności do realizacji zamówienia, 

tj. wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zrealizuje zamówienie  

w zakresie ...................................................................................., do wykonania którego 

niezbędne są te zdolności. 

7. Jeżeli Wykonawca wskazany w ust. 6 nie będzie realizował zamówienia w zakresie 

wskazanym w ust 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (ust. 6 i 7 dotyczy przypadku zawarcia 

umowy z wykonawcami występującymi wspólnie.  

 
§ 7. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na okres …….. miesięcy zgodnie ze złożoną 

ofertą Wykonawcy oraz rękojmi na okres: 36 miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru ostatecznego, w przypadku 

gdy w trakcie jego odbioru nie stwierdzono wad, 
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2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, 

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3. Dokumentem gwarancji jest niniejsza umowa. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek zgłoszonych przez 

Zamawiającego: 

1) w terminach określonych (przez strony Umowy) w Protokole odbioru, 

2) w terminach określonych (przez strony Umowy) w Protokołach spisanych w okresie 

rękojmi, 

3) niezwłocznie w sytuacjach, kiedy wada zagraża bezpieczeństwu użytkowników, 

4) w przeciągu 30 dni w każdym innym przypadku nieokreślonym wyżej. 

6. Usunięcie wady stwierdza się w formie protokołu podpisanego przez Strony. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia 

wykonania zastępczego. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, pozostaje  

w opóźnieniu trwającym dłużej niż 21 dni od dnia wezwania, Zamawiający ma prawo 

zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania 

sądowego upoważnienia do wykonania zastępczego. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Wykonawca niniejszym oświadcza, 

że na powyższe wyraża zgodę. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót 

objętych umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, Zamawiający 

może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, 

chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

wyłącznej odpowiedzialności. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w trakcie usuwania wad lub usterek. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek powołując się na nadmierne 

koszty lub trudności. 

 
§ 8. 

WYNAGRODZENIE, ROZLICZENIE I PŁATNOŚĆ 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zostało przyjęte 

przez Strony umowy jako wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy  

w wysokości: netto: ……………………………zł + podatek VAT (23 %) 

…………………. zł, co daje razem cenę brutto: …………………………….. zł 

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

2. Ceny ryczałtowe poszczególnych elementów rozliczeniowych wykazane przez 

Wykonawcę w Formularzu cenowym, obejmują wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, obowiązują w okresie trwania umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie wystawiony przez Komisję, zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego Protokół odbioru ostatecznego przedmiotu 

umowy wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych pozwoleń na użytkowanie 

oraz całkowitego rozliczenia umowy. 

4. Wykonawca wystawi fakturę na następujące dane Zamawiającego: 

…………………………………. 

5. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, 

członkowie upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, lidera 
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Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury oraz do przyjęcia przez niego 

należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu częściowego lub 

całkowitego wykonania przedmiotu Umowy. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 

dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Datą zapłaty jest dzień wydania 

polecenia przelewu bankowego. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wszystkich 

wymaganych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 9, lub w przypadku braku 

upoważnienia, o którym mowa w ust.6, wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia  

za odebrane prace. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

………………………………………………….. 
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą i przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia 

zapłaty. Do potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z drugą i każdą następną fakturą 

obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, 

Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców, oraz 

dalszych podwykonawców potwierdzające, że wymagane do końca okresu objętego 

rozliczeniem płatności na ich rzecz zostały dokonane, wraz z zestawieniem 

wystawionych przez nich wymagalnych faktur oraz oświadczeniem Wykonawcy  

o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz 

podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. Wykonawca może zwolnić się  

z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur podwykonawców 

oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz 

oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności  

na rzecz podwykonawców oraz oświadczeniem podwykonawców o dokonaniu 

wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz dalszych podwykonawców. 

8. Zasady powierzenia części zamówienia, warunki płatności dla Wykonawcy i jego 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, określono w § 12 umowy. 

9. Faktura końcowa zostanie zapłacona Wykonawcy po: 

1) Dokonaniu Odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Komisję; 

2) Zatwierdzeniu protokołu odbioru ostatecznego przez Inspektora Nadzoru i przez 

Zamawiającego. 

 
§ 9. 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
1. Z tytułu opóźnień w wykonaniu, niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązań 

umownych, strony będą mogły naliczać kary umowne w wysokości i na zasadach 

określonych poniżej w pkt 2 niniejszego postanowienia. 

2. Kary te będą naliczane w następujący sposób: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji 

przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie robót 

budowlanych, do dnia faktycznego odbioru całego przedmiotu umowy na podstawie 

protokołu odbioru końcowego, 

b) za brak realizacji postanowień opisanych w rozdziale IV pkt 2 umowy, pomimo 

wcześniejszej uwagi zwróconej Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie – 

każdorazowo w wysokości 500,00 zł za brak realizacji każdego obowiązku, 

c) 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, 
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d) 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu 

polisy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej  

z realizacją Umowy, 

e) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w naprawie 

przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w paragrafie 2, 

f) 1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek naruszenia 

niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w rozdziale I pkt 

8 umowy. 

g) 1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek: 

 braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

 nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

 nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

 braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trybie, o którym mowa  

w art. 456 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  

z tytułu wykonania części umowy.  

5. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły 

dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie 

wynagrodzenia, liczone od wartości niezapłaconej części faktury. 

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych 

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

8. W przypadku, gdy należna kara umowna jest wyższa od przysługującego wynagrodzenia, 

na poczet kary potrącone zostanie całe przysługujące wynagrodzenie, a pozostała należność 

egzekwowana będzie na odrębnych zasadach. 

9. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar 

umownych. 

 
§ 10. 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – zamówienie wykona 

sam/przy udziale podwykonawcy/ów, w zakresie określonym w ofercie, w tym,  

na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu. 

2. Zakres prac do powierzenia podwykonawcy nie może wykraczać poza zakres przewidziany   

     w SWZ i w ofercie Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego. 

3. Podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania     

    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do   

    wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy lub osób  

    skierowanych do realizacji zamówienia, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie,  

    w jakim udostępniany potencjał podwykonawcy był deklarowany do wykonania przedmiotu    

    umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać powierzenia, w zakresie    

     określonym umową, wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, zmiany      

     podwykonawcy lub rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie 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, iż proponowany inny  

      podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż  

      wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku niewykazania  

      okoliczności określonych w zdaniu poprzednim, Zamawiający nie zaakceptuje takiej  

      zmiany lub rezygnacji. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  

w trakcie realizacji niniejszego 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. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,     

     zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  

     roboty budowlane w przypadku, gdy: 

     1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy     

            przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia  

            wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,    

            potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

            dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

      2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania    

            wskazany w § 2; 

      3) umowa zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy  

          od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez  

           Zamawiającego; 

      4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane,  

          dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności postanowień  

          warunkujących podpisanie tych umów od: 

          a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których  

               przedmiotem są roboty budowlane, 

          b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy  

              o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem, 

          c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność  

              z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są  

              roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

          d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez  

              przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo,  

              których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 12., 

      5) brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem   

             podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokości cen  

             ofertowych Wykonawcy; 

       6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen  

           dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione w § 13  

           ust. 1., 

        7) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

        8) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki  

             podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków  
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             wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki  

             Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między  

             Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym  

      w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 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. 

10. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw    

      do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

      w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,  

      której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za    

      akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub 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 netto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające  

       niniejszemu obowiązkowi. 

      Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo    

       o wartości większej niż 50 000 zł brutto. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca,  

       przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy  

       niż określony w ust. 7 pkt. 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go  

       do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania     

       informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 6 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

15. Zamawiający dokona 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. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, 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. 

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

      podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie  

      pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  

     podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje 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. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez  

      Zamawiającego, Zamawiający może: 

      1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu    

            podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
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      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. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu     

          podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego  

          wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego    

       podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od  

       Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych. 

22. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

       z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za  

       działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

 
§ 11. 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 
1. Zamawiający wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację umowy w osobie koordynatora/ 

osobach koordynatorów:  

     - ………………………………………………….….…….. 

     - ………………………………………………….….…….. 

    Koordynator ma obowiązek zarządzania umową, reprezentowania Zamawiającego  

    w zakresie objętym umową oraz współdziałania z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji      

    umowy w ramach posiadanych kompetencji, odbioru i rozliczenia robót. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany     

    Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na co najmniej 7 dni przed dokonaniem    

    zmiany.  

3. Wykonawca wyznacza Przedstawicieli Wykonawcy: 

    - Kierownik Budowy –    …………….…………………………………………….., 

- _____________ 
4. Przedstawiciele Wykonawcy będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie  

    Prawo Budowlane. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany przedstawiciela z zachowaniem zasad określonych    

     w § 17. 

6. W przypadku planowanego w trakcie realizacji robót wprowadzenia zmian personalnych  

     odnośnie osób wymienionych w ust. 1 lub 3 Strony poinformują się pisemnie o mających  

     nastąpić zmianach na co najmniej 3 dni przed terminem ich wprowadzenia. 

7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 3, nie wymaga aneksu do Umowy. 

 
§ 12. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od zgłoszenia gotowości przekazania terenu budowy, pomimo 

wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie, 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego  

na piśmie, 
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3) przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu lub możliwości 

zaistnienia w krótkim czasie niewypłacalności Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie wskazanym w paragrafie 2 

ust. 1 umowy. 

5) Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy, nie przedstawił Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu opisanego w paragrafie 6 ust. 4 

umowy.  

3. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy, Zamawiający lub Wykonawca może 

złożyć w terminie do 60 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny wskazanej w 

pkt 2 lub 5 niniejszego postanowienia. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia 

przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub 

podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę 

złożonego na piśmie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy (przez którąkolwiek stronę): 

1) Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi w terminie 3 dni szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających w terminie 3 dni kalendarzowych; 

5) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione; 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia; 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowanie i 

uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych 

obiektów i urządzeń; 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu niedotrzymania przez 

Wykonawcę terminu, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1  niniejszej umowy, Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia otrzymania informacji  

o odstąpieniu. 

8. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w 

przypadku, gdy wyłączna przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. Przez siłę 

wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od 

stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej 

strony wynikających z Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im 

zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. 
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9. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, 

zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej  

ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających  

z Umowy obowiązków z powodu działania siły wyższej. 

§ 13. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia    

     brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ……………………….     
     (słownie złotych: ……………………………………………………..). 
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia   

      należytego wykonania umowy na czas robót i rękojmi w formie    

      ………………………………………….. 
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

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

zamówień publicznych z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu dokonanie niniejszej zmiany na piśmie. 

Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna, Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez 

Zamawiającego przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy, aż do 

czasu usunięcia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Jeżeli Wykonawca 

nie przedłuży ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 14 dni przed 

upływem ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wówczas Zamawiający 

jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach  

     i wysokościach jak niżej: 

     1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia przez   

            Zamawiającego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym; 

     2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty potwierdzenia przez    

            Zamawiającego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania  

      umowy, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i pkt 2, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy  

      z obowiązków wskazanych przez Komisję odbiorową w Protokole odbioru tj.: nie usunął  

      wady lub usterki w określonym terminie. 

7. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych wad  

       w wyznaczonym terminie i w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego – Program  

       naprawczy, Zamawiający zleci jej usunięcie stronie trzeciej, a koszty pokryje  

       z zatrzymanego zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 14. 

REALIZACJA ROBÓT 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie robót, a także kierowanie robotami  

     specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje  

     zawodowe i uprawnienia budowlane. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem  

     Wykonawcy do robót jest akceptacja przez Zamawiającego kierownika budowy,  

      spełniającego wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz Specyfikacji Warunków  

      Zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany na etapie  

     postępowania przetargowego. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie  

     realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie  
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     i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką  

     zmianę w terminie 4 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy,  

     gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniały wymogi postanowień  

     Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w przypadku osób, których doświadczenie  

     podlegało ocenie w ramach kryterium oceny ofert – spełnia warunki określone w SWZ  

     i  posiada doświadczenie nie mniejsze niż osoba zastępowana. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2,  

     nie później niż 4 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania  

     budową/robotami osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca  

     z braku osoby, o której mowa w ust. 2, będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn  

     zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia  

     robót. 

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

     w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do  

     niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż  

     wskazana na etapie postępowania przetargowego, stanowi podstawę odstąpienia od umowy  

     przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności objęte przedmiotem umowy, dla których     

      postawiono w opisie przedmiotu zamówienia wymóg ich realizacji przez osoby zatrudnione  

      na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -  

      Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510), przez cały okres ich trwania, będą  

      wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie  

      umowy o pracę w rozumieniu przepisów tej ustawy. 

7. 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 wskazane w ust. 6  

     czynności. 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. 

8. Wraz z fakturą oraz na koniec każdego miesiąca Wykonawca złoży oświadczenie w formie  

     pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, że osoby, które wykonywały  

     czynności, o których mowa w ust. 6 były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę  

     na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie liczbę osób które wykonywały  

     te czynności, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis  

     osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

9. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie  

     krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu: 

     1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, 

     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 oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1  

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

            danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz  

            Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781)  
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            (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko  

             pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,  

             rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do  

             zidentyfikowania. 

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 8 – 9 w terminie  

      określonym w umowie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia  

      osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 6. 

 
§ 15. 

ODBIÓR ROBÓT 
1. Odbiór ostateczny rozpocznie się w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia przez     

     Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

2. Z czynności odbioru ostatecznego oraz odbioru końcowego (na koniec okresu rękojmi) będą  

    spisane Protokoły odbioru zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz  

    terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru ewentualnych wad,  

    podpisane przez strony umowy. 

3. Czynności odbioru dokonywane będą przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i komisji  

    odbioru powołanej przez Zamawiającego (zwanej w Umowie „Komisją” lub „Komisją  

    odbiorową”). Zasady powołania i tryb działania Komisji normują przepisy wewnętrzne  

    Zamawiającego. 

4. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  

     i odbiorze końcowym (na koniec okresu rękojmi) rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot  

     (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 13 ust. 5. 

5. Na zakończenie okresu gwarancji będzie spisany Protokół odbioru (przed upływem końca  

    okresu gwarancji), zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy  

    wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru ewentualnych wad, podpisany  

     przez Strony umowy. 

 
§ 16. 

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów    

      ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż wartość umowna (zgodnie z §8 ust. 1) z tytułu  

      szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od  

      odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

   1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót – na okres prowadzenia robót i miesiąc po ich zakończeniu 

(ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montażowych), 

   2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych – na okres prowadzenia robót  

i miesiąc po ich zakończeniu. 

3. Wykonawca na 3 dni przed przekazaniem terenu budowy przedłoży do wglądu    

       Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia umów ubezpieczenia,  

     o których mowa w ust. 1 i 2. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe  

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

     zakończenia robót. 

5. Na każde wezwanie Zamawiającego lub jego pełnomocnika, Wykonawca zobowiązany jest  

     przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również  

     dowody opłacenia składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia  
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     należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez  

     Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
 
 

§ 17. 
ZAKRES ZMIAN UMOWY 

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy 

na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej 

zmiany i możliwa jest tylko przy spełnieniu warunków z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Poza opisanymi wcześniej przesłankami Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy także w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu 

tożsamości przedmiotu świadczenia, 

2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 

zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

3) dopuszczalna jest zmiana umowy, jeżeli konieczność dokonania zmian wynika  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

4) w przypadku zmian dotyczących formy prawnej lub zakresu działalności Wykonawcy, 

5) z powodu okoliczności siły wyższej, przez którą Strony będą rozumieć np. wystąpienie 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu  

lub zdrowiu, ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

6) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób  

i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

7) w przypadku zmiany danych dotyczących wskazanego w umowie przedstawiciela 

wykonawcy, np. kierownika budowy, Wykonawca może zmienić powyższe osoby 

jedynie z przyczyn niezależnych od niego, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, 

zwolnienie, rezygnacja tej osoby) przy czym osoba zastępująca pierwotnego 

przedstawiciela będzie posiadała co najmniej takie same kwalifikacje jak poprzednia 

osoba, 

8)  w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

mających wpływ na realizację zamówienia, 

9) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po jego stronie, 

10)  jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, 

11)  w przypadku niewykonania lub zaniechania wykonania niektórych prac objętych 

umową wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym 

zagrożeniu opóźnienia robót, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego.  

5. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne 

odpowiednie przepisy prawa. 
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§ 18. 
PRAWA AUTORSKIE i ZALEŻNE 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 Umowy, Wykonawca przenosi na  

      Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej  

      i  powykonawczej wykonanej na podstawie niniejszej umowy.  

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 

     1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych opracowań, składających się na   

           cały przedmiot Umowy Zamawiającemu, oraz 

     2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa  

    własność wszystkich egzemplarzy, na których dokumentacja została utrwalona. 

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw  

     osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim  

     i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022r., poz.2509) wytwarzanych w trakcie realizacji  

     przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem  

     Zamawiającego, w zakresie obejmującym zmiany opracowań projektowych w zakresie  

     niezbędnym do realizacji Umowy oraz robót budowlanych, realizowanych w oparciu  

     o materiały powstałe z realizacji niniejszej Umowy. 

5. W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo 

     z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań  

     projektowych, przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

     o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie  

     Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki, stanowiące  

     zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń, o jakich mowa w ust. 6. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy  

     z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2022 r.,  

     poz. 2509) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże  

     Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

 
§ 19. 

KLAUZULE WALORYZACYJNE 

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) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierający dokładny opis 

proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami 

sporządzenia takiej kalkulacji, 

3) 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. 

4. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. pkt. 3), Strona umowy, 

której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego 
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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. 

5. 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.  

6. 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. 

7. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po 

upływie …………. miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. Każda kolejna 

waloryzacja dokonywana będzie po upływie …………. miesięcy od poprzedniej waloryzacji 

z zastrzeżeniem ust. 3.  

8. 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. 

9. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, 

o których mowa w ust. 2 powyżej, na poziomie 7% ceny wybranej oferty. 

 
§ 20. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  

     ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),  

     ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  

     poz. 1710, ze zm. ) oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy. 

2. Wszelkie zmiany, z wyjątkiem odstępstw przewidzianych w niniejszej Umowie, wymagają  

     aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą  

      rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie ma prawa przelać wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie,  

     ani regulować ich w drodze kompensaty bez uprzedniej pisemnej, udzielonej pod rygorem  

     nieważności zgody Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egzemplarze dla  

     Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

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

         ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA 


