
G M I N A  B I A Ł O W I E Ż A  

  

 

 
U R Z Ą D  G M I N Y  B I A Ł O W I E Ż A  

1 7 - 2 3 0  B i a ł o w i e ż a ,  u l .  S p o r t o w a  1  
t e l / f a x :  8 5  6 8 1  2 4  8 7 ,  G S M :  5 0 1  2 3 7  2 2 7  

w w w . b i a l o w i e z a . p l ,  w w w . b i p . b i a l o w i e z a . p l  
e - m a i l : s e k r e t a r i a t @ u g . b i a l o w i e z a . p l    

 
   

 
1 | S t r o n a  

Załącznik Nr 3 do SWZ 
Umowa nr BI.271.7.2023 (projekt) 

 
zawarta w dniu .................................... roku w Białowieży; 
pomiędzy:  
 
Gminą Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, NIP 6030066107, REGON: 050659214 
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Białowieża – Alberta Waldemara Litwinowicza 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ali Bajko, 
 
a: 
............................................................................................................................................................................  
zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”,  
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie pod-
stawowym, pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Biało-
wieża – Etap III” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - dalej „ustawa Pzp”, zawarta 
została umowa, zwana dalej: „umową” o następującej treści:  
 

§ 1.  
Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na: 
„Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża 

– Etap III” 
2. W skład inwestycji wchodzą następujące zadania: 

1) Instalacja gazowa na zewnątrz użytkowanego budynku Białowieskiego Ośrodka Kultury 
przy ul. Sportowej 1 na dz. Nr ewid. 972/1 obręb 200502_2.0004 Białowieża jedn. ewid. 
Białowieża, w celu zasilania gazem ziemnym wysokometanowym grupy E zewnętrznego 
układu grzewczego do produkcji energii cieplnej do celów ogrzewania budynku. 

2) Źródło ciepła – zespół grzewczy składający się z gazowych, absorbcyjnych pomp ciepła 
oraz gazowego, kondensacyjnego kotła szczytowego, usytuowanego na zewnątrz 
budynku, natomiast w wybranym pomieszczeniu zamontowane zostaną pozostałe 
urządzenia technologiczne. 

3) Remont istniejącej instalacji C.O. w budynku Białowieskiego Ośrodka Kultury przy ul. 
Sportowej 1 w Białowieży. Remont ten będzie obejmował zdemontowanie istniejącej 
instalacji C.O. (poza przewodami ułożonymi w kanałach podpodłogowych) oraz 
wykonanie nowej instalacji dostosowanej do obniżonych potrzeb cieplnych budynku (po 
jego termomodernizacji). Ponadto projekt będzie uwzględniał zastosowanie 
grzejnikowych zaworów termostatycznych oraz regulacje hydrauliczną instalacji za 
pomocą nastaw wstępnych nastawianych na tych zaworach. Jednocześnie instalacji 
zostanie uszczelniona dzięki zastosowaniu automatycznych odpowietrzników 
montowanych na pionach. 

4) Modernizacja istniejącej instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynku Białowieskiego 
Ośrodka Kultury przy ul. Sportowej 1 w Białowieży. Modernizacja ta będzie polegała na 
zastosowaniu w miejsce istniejącycj źródeł światła, energooszczędnych źródeł typu LED. 
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3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi 
,,towarzyszące” realizacji robót w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, dokumentacji 
geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty związane z uruchomieniem, rozruchem całości 
inwestycji, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, ubezpieczenia budowy, 
wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzyma-
nia zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

4. Szczegółowy opis zamówienia opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, 
przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
w niniejszej umowie. 

5. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny 
koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań. 

6. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy, objęte ceną ofertową, obejmuje także realizację 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi określonymi w STWiOR. W przypadku gdy 
normy określone w STWiOR uległy zmianie, Wykonawca bezwzględnie będzie stosował się do 
Norm obowiązujących. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w 
szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze 
zm.). 

7. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 
zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym oraz do usunięcia 
wszystkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

8. Wykonawca i wyznaczony przez niego kierownik budowy oświadczają, iż przejmują teren budowy 
i jego elementy majątkowe wraz z obiektami i urządzeniami, które się na nim znajdują. 

9. Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-
finansowego inwestycji. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia ww. 
harmonogramu w terminie 7 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
§ 2.  

Terminy realizacji  
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 15 listopada 

2023 r. 

2. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień faktycznie zakończonych 
robót potwierdzonych przez Inspektora nadzoru na pisemnym zgłoszeniu gotowości odbioru 
końcowego, wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej oraz uzyskaniem na 
rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub innych dokumentów wyda-
nych przez PINB w Hajnówce stwierdzających o dopuszczeniu obiektów do użytkowania (je-
żeli dotyczy).  

3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.  

4. Dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy:  

1) pomimo faktycznego niezakończenia robót, w szczególności pomimo ich dalszego wyko-
nywania lub  

2) bez wymaganej dokumentacji odbiorowej  

- nie wywołuje zamierzonego skutku i traktowane jest tak jakby nie było złożone.  
5. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić kary 

umowne w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt 1 umowy.  
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§ 3.  
Wynagrodzenie  

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy (wyliczone na 
podstawie oferty oraz kosztorysu ofertowego) na kwotę w wysokości:  

Ogółem netto ……………………………..  
Ogółem podatek VAT ……………………  
Ogółem brutto …………………………….  
słownie: ………………………………………………….  

2. Powyższe wynagrodzenie jest ostateczne. Uwzględnia elementy inflacyjne w okresie realizacji 
przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 3, oraz wszystkie prace i czynności, które są nie-
zbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych obiektu oraz przekazania go do 
eksploatacji, w tym również koszty robót i materiałów nie ujętych w dokumentacji technicz-
nej a niezbędnych do wykonania całości prac objętych umową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wymogami sztuki budowlanej oraz koszty związane z wypełnieniem przez Wy-
konawcę wszystkich zobowiązań wymienionych w SWZ. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w § 5 ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót objętych opisem przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytu-
łu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także od-
działywania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodze-
nie ryczałtowe określone w ust. 1 zawiera wszystkie  koszty związane z  wykonaniem  przed-
miotu umowy i innych  świadczeń  niezbędnych  do  prawidłowego wykonania  robót: koszty 
robocizny, materiałów, pracy  sprzętu, koszty robót przygotowawczych, rozbiórkowych i po-
rządkowych, obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej, a  także 
koszty robót  nie  przewidzianych i nie  ujętych w dokumentacji, a  niezbędnych  do prawi-
dłowego wykonania  zamówienia  oraz  wszystkie  inne koszty, które  będą  musiały  być po-
niesione  przy  wykonywaniu  zamówienia np.: koszty związane  z  utrzymania  i  likwidacją 
zaplecza  i  placu   budowy, zużyciem  wody  i  energii elektrycznej, ubezpieczeniem  i  dozo-
rem budowy, koszty zatrudnienia  osób  przewidzianych do  kierowania  robotami  budowla-
nymi, niezbędnych  do prawidłowego  wykonania umowy  i przekazania  przedmiotu  zamó-
wienia do  eksploatacji. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca będzie 
ponosił również koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 
związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśli-
wych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać 
w związku z prowadzonymi robotami, w tym - z ruchem pojazdów mechanicznych oraz in-
nych zobowiązań wynikających z umowy. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe 
oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy, dokumenta-
cją projektową i wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz wykorzystał wszelkie środki ma-
jące na celu ustalenie wysokości wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac, w 
tym wkalkulował i przewidział wszystkie ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamó-
wienia.  

4. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzial-
ność i ryzyko, w oparciu o projekt technologiczno-kosztorysowy, specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru prac oraz SWZ.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie nie 
jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli zaniechanie robót jest 
planowane, to o ile jest to możliwe, Zamawiający uprzedzi o tym Wykonawcę niezwłocznie 
po powzięciu informacji - decyzji o zaniechaniu robót. Jeżeli zachodzi potrzeba zmniejszenia 
zakresu wykonania prac przewidzianych w projekcie lub zmian w projekcie, Zamawiający 
przewiduje w tym zakresie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o roboty za-
niechane (zgodnie z iloczynem ceny jednostkowej wynikającej z kosztorysu ofertowego i ilo-
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ści zaniechanych robót). Ograniczenie zakresu zamówienia przez zamawiającego nie będzie 
jednak większe niż 5 % wartości świadczenia wynikającego z niniejszej umowy.  

6. Wszelkie zmiany w zakresie robót do wykonania muszą być zatwierdzone przez Zamawiają-
cego przed ich wykonaniem. 

7. Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

 
§ 4.  

Obowiązki Wykonawcy  
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego; 

2) przekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania o którym mowa w  
§ 1 ust. 9 w terminie 7 dni od podpisania umowy; 

3) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgod-
nie z dokumentacją projektową i warunkami STWiOR, polskim prawem budowlanym i 
innymi obowiązującymi przepisami oraz wiedzą budowlaną; 

4) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez Inspektora 
nadzoru i przekazanie jej Zamawiającemu; 

5) pisemne zgłoszenie robót do odbioru wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji od-
biorowej; 

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na terenie objętym 
pracami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez 
dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia 
lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do 
stanu pierwotnego; 

7) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na własny koszt i własnym staraniem czasowej 
organizacji ruchu na budowie oraz poniesienie ewentualnych kosztów wynikających z do-
stosowania układu komunikacyjnego związanego z realizacją zadania; 

8) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.; 

9) dostarczenie na żądanie Zamawiającego niezbędnych dokumentów potwierdzających pa-
rametry techniczne oraz wymagane normy stosowania materiałów i urządzeń w tym: np. 
wyników oraz protokołów, badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przed-
miotu umowy; 

10) ustanowienie kierownika budowy; 

11) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utyli-
zacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

12) zapewnienie obsługi geodezyjnej – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót, inwen-
taryzacji powykonawczej łącznie z uzgodnieniem w ZUDP oraz ze szkicami (jeżeli doty-
czy); 

13) uzyskanie protokołów odbiorów koniecznych do oddania obiektu do użytkowania zgod-
nie z przeznaczeniem (jeżeli dotyczy); 

14) doprowadzenie do placu budowy mediów niezbędnych do wykonania robót; 

15) przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy; 

16) ustawienie niezbędnych wymaganych ogólnymi przepisami BHP, P.Poż. Prawa budowla-
nego i drogowego: wyciągów, rusztowań, pomostów, zadaszeń, stref bezpieczeństwa, za-
bezpieczeń, ogrodzeń, kładek dla pieszych, znaków, tablic, osłon itp.; 

17) zabezpieczenie placu budowy podczas wykonywania robót przez odpowiednie oznako-
wanie; 

18) wykonawca zobowiązuję się do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót 
realizowanych przez podwykonawców; 
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19) wykonanie wszystkich niezbędnych robót nieuwzględnionych w dokumentacji i koniecz-
nych korekt wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niezbędnych do prawi-
dłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia; 

20) wszystkie zadania, niezbędne uzgodnienia oraz opinie nieokreślone w niniejszym zamó-
wieniu, a które są konieczne dla realizacji i prawidłowego ukończenia przedmiotu zamó-
wienia uznaje się za wchodzące w zakres obowiązków Wykonawcy; 

21) Wykonawca, od protokolarnego przejęcia placu budowy do chwili oddania obiektu po-
twierdzonego protokołem odbioru, ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogól-
nych za szkody wynikłe na tym terenie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnie-
nie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót;  

22) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

23) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również te-
renów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów, terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia i zniszczenia instalacji naniesionych na 
planie uzbrojenia terenu, oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w 
trakcie realizacji robót.  

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzeń leżących 
po stronie Wykonawcy, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy, Wyko-
nawca naprawia na własny koszt.  

4. Materiały budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych 
nadające się do ponownego użycia, stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wy-
konawca zobowiązany jest przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego (na odle-
głość do 20 km od placu budowy). Pozostałe materiały z rozbiórki nieprzewidziane do po-
nownego wykorzystania i nie przyjęte protokolarnie - są odpadem i powinny być usunięte po-
za teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpa-
dach (Dz. U. z 2021 roku, poz. 779 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późniejszymi zmianami) 
oraz uwzględnione w kosztach robót rozbiórkowych. 

5. Odpady budowlane typu złom: 

1) powinny zostać odwiezione do składnicy surowców wtórnych, a środki uzyskane z jego 
sprzedaży podlegają zwrotowi Zamawiającemu lub 

2) Wykonawca przewiezie je na miejsce wskazane przez Zamawiającego (na odległość do 20 
km od placu budowy). 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z koniecznością ewentualnego zajęcia pasa dro-
gowego na warunkach określonych przez właścicieli (zarządców) gruntów, w tym przygoto-
wanie dokumentacji i uzyskanie decyzji – zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie 
i opłatę za zajęcie na czas budowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym porządku placu bodowy, pasa dro-
gowego na odcinku wykonywanych robót oraz przylegających terenów, dróg i chodników 
wraz z odpowiedzialnością w tym zakresie przed Policją i innymi służbami publicznymi. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty demontażu, napraw i montażu m.in. ogrodzeń posesji, 
innych istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu. 

9. W przypadku rozbieżności wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami: projektem bu-
dowlanym i wykonawczym, STWiOR, przedmiarami robót (nie jest wiążący do wyceny zada-
nia), Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty 
uwzględnione w projekcie budowlanym i wykonawczym. Przedmiar robót stanowi jedynie 
pomoc przy wycenie robót budowlanych 
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§ 5. 
Zobowiązania Zamawiającego  

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) przekazania Wykonawcy placu budowy,  
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót,  
3) odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone i pozosta-
wione na terenie wykonywanych robót. 

3. Zamawiający ma prawo żądać badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, przy 
czym:  
1) jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wy-
konawcę,  

2) w przeciwnym razie koszty badań dodatkowych obciążają Zamawiającego. 
 

§ 6.  
Ubezpieczenia  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody rze-
czowe oraz osobowe i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z prowa-
dzoną działalnością zgodną z przedmiotem umowy obejmującą cały okres realizacji przed-
miotu umowy.  

3. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy, będzie posiadał ważne 
polisy ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. W przypadku, kiedy termin ważności polisy, nie obejmuje całego okresu obowiązywania 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest odnawiać umowy ubezpieczenia na swój koszt i w taki 
sposób, aby zapewniona była ciągłość ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. 

 
§ 7.  

Płatności  
1. Zamawiający przewiduje płatność końcową, po wykonaniu całości prac objętych umową.  

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawiciela Za-
mawiającego protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie całości przedmiotu 
umowy. 

3. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych 
prac Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia 
jednostronnego protokołu.  

4. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół odbioru końcowego, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

5. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktury końcowej Wykonawca 
ma obowiązek załączyć:  

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych 
przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani 
przez Zamawiającego,  

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających 
płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,  

3) oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku zobowiązań fi-
nansowych wynikających z podpisanych z Wykonawcą/Podwykonawcą umów.  

6. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający, wedle swego 
wyboru, ma prawo:  
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1) powstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia do czasu zapłaty przez Wykonaw-
cę/Podwykonawcę na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy należnego wyna-
grodzenia lub  

2) dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i 
potrącić równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy z 
Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7. Integralną częścią protokołów odbioru stanowić będą dokumenty świadczące o dopuszczeniu 
zastosowanych materiałów do obrotu stosowania w budownictwie, oświadczenie kierownika 
budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający sposób zagospodarowa-
nia odpadów powstałych po realizacji robót objętych odbiorem.  

8. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgłosi robót stanowiących przedmiot 
umowy do odbioru, to Zamawiający w celu zapewnienia wykonania umowy, po potwierdze-
niu przez inspektora nadzoru, że nie ma szans na dokończenie zadania w terminie – może 
zlecić dokończenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciążyć Wyko-
nawcę, który jest stroną niniejszej umowy.  

9. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego jest możliwe po wykonaniu całości prac prze-
widzianych w umowie.  

10. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Za-
mawiającemu przysługiwać będzie prawo ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt i ryzy-
ko Wykonawcy lub też prawo do żądania obniżenia wynagrodzenia z tytułu wykonania 
przedmiotu umowy.  

11. Termin płatności faktur przejściowych i faktury końcowej wynosi 30 dni, licząc od daty dorę-
czenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.  

12. Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy nr. 
……………………………………………………. które wskazane będzie na fakturze VAT. 

13. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub części - 
w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie rodzi po stronie Zamawiające-
go opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.  

14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

15. Dane do wystawienia faktury: 

1) Nabywca: Gmina Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, NIP 9661773554 

2) Odbiorca: Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża. 

16. Wykonawca oświadcza, że wskaże w fakturze rachunek bankowy, który jest rachunkiem rozli-
czeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego dzia-
łalności gospodarczej.  

17. Wykonawca będący osobą fizyczną oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, 
służy wyłącznie do celów rozliczeń prowadzonej działalności gospodarczej (dotyczy tylko 
Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą).  

18. Wykonawca nie ma prawa bez zgody zamawiającego do przeniesienia wierzytelności, rosz-
czeń oraz cesji wynikających z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 8.  
Oświadczenia Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że:  
1) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,  

2) posiada odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,  

3) dysponuje pracownikami niezbędnymi do prawidłowego wykonania umowy oraz posiada 
potencjał techniczny i ekonomiczny.  
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§ 9.  
Podwykonawcy  

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź z 
udziałem podwykonawców.  

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia na-
stępującym podwykonawcom:  

1) Nazwa podwykonawcy: ………………………………………………...………………...  

Opis powierzonej części zamówienia: ……………………………………………………  

2) …………………………………………………………………………………………... 

3) …………………………………………………………………………………………... 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach da-
nych, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
części zamówienia.  

4. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwyko-
nawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między 
dalszymi podwykonawcami.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedsta-
wicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowią-
zany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę 
i do ich koordynacji.  

6. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera 
umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obo-
wiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązku wyko-
nawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą. 

8. Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane bądź projektu jej 
zmiany nie później niż 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowiąza-
ny dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem 
umowy. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę musi być po-
przedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać:  

1) zakres robót budowlanych (tożsamy z zakresem określonym w dokumentacji projekto-
wej), wysokość wynagrodzenia za powierzone prace;  

2) zakres robót przewidzianych do wykonania;  

3) termin realizacji robót, który będzie zgodny (lub nie dłuższy) z terminem wykonania ni-
niejszej umowy oraz z harmonogramem robót;  

4) terminy i zasady dokonywania odbioru; 

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono 
wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonaw-
cy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy);  

6) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z 
dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego pod-
wykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy; 

7) katalog kar umownych obejmujący okoliczności wskazane w § 12 ust. 1 niniejszej umowy; 

8) postanowienia zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody 
Wykonawcy i Zamawiającego; 
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9) postanowienia zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i 
związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wyko-
nawcy i Zamawiającego; 

10) kosztorys ofertowy Podwykonawcy (przedłożenie kosztorysu jest obowiązkowe nawet 
gdy strony w umowie o podwykonawstwo umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe); 

11) w przypadku tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucji) poprzez po-
trącenie z wynagrodzenia, umowa musi zawierać oświadczenie Podwykonawcy, że za-
trzymana kwota traci charakter wynagrodzenia za roboty budowlane. 

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bądź projektu jej zmiany nie zgłosi na 
piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy/projekt jej zmiany. Zamawiają-
cy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, 
może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akcepta-
cję projektu umowy przez zamawiającego. 

11. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z 
art. 647¹ § 3 Kodeksu Cywilnego. 

12. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej wymagań dotyczących umo-
wy o podwykonawstwo określonych w niniejszej umowie. 

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwyko-
nawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

14. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakcepto-
wał tę umowę. 

15. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię za-
wartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w termi-
nach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

17. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami 
lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w ni-
niejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz uprawnień z gwarancji. 

18. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach 
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realiza-
cją umowy oraz o odstąpieniu od umów z podwykonawcami. 

19. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwyko-
nawców. 

20. W przypadku zmiany bądź wprowadzenia nowych podmiotów w stosunku do wskazanych w 
ofercie, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o 
wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządze-
nia 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 swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 
s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia. 
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§ 10.  
Odbiory robót  

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2) końcowy (ostateczny) – po wykonaniu całości robót objętych umową,  

3) odbiór pogwarancyjny – po upływie okresu gwarancji.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu:  

1) odbiorom będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu. Wykonawca, zawiadomi 
Zamawiającego i inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających za-
kryciu z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umożliwiającym odbiór tych robót przez in-
spektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żą-
danie inspektora nadzoru odkryć elementy lub wykonać odkrywki niezbędne do zbadania 
robót, a następnie przywrócić elementy do stanu poprzedniego;  

2) w ramach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca przedłoży in-
spektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa 
jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elemen-
tu robót. Badania jakości technicznej wykonywane będą przez laboratorium wskazane 
przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru, pracownika Zamawiającego;  

3) odbiór przez Inspektora nadzoru robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od zgłoszenia.  

3. Odbiór końcowy:  

1) Zamawiający dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi 
w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
odbioru. W czynnościach odbioru końcowego muszą uczestniczyć przedstawiciele Wyko-
nawcy, Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują przepisy prawa;  

2) wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego potwierdzonym przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedłoży kosztorys powykonawczy koń-
cowy wykonanych robót podpisany przez kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbio-
rowych operat kolaudacyjny zawierającą nw. dokumenty:  

a) sprawozdanie techniczne,  

b) pisemną gwarancję wykonanych robót,  

c) kosztorys powykonawczy,  

d) wyniki badań jakości technicznej zrealizowanego przedmiotu zamówienia wykona-
nych przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego wraz z protokółami wyma-
ganych prób (fakultatywne uprawnienie Zamawiającego),  

e) atesty na wbudowane materiały, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne, deklaracje 
zgodności,  

f) inwentaryzację geodezyjną; 

g) pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy). 

3) z czynności odbiorowych (końcowego) zostanie sporządzony protokół, który zawierać 
będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jeżeli w toku czynno-
ści odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający 
odmówi odbioru z winy Wykonawcy;  

4) Zamawiający ma prawo przerwać odbiór ostateczny jeżeli Wykonawca nie wykonał: 

a) przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych badań i sprawdzeń,  

b) nie przedstawił operatu kolaudacyjnego o którym mowa w pkt. 2. 

c) nie przedłożył pozwolenia na użytkowanie. 
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4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiający zażąda usu-
nięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protoko-
larnie; terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Protokoły 
odbioru, o których mowa w § 10 stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone.  

6. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru bądź Zamawiające-
go wątpliwości, co do jakości wykonanych prac, oraz zastosowanych materiałów Zamawiają-
cy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbędnych 
ekspertyz. W przypadku gdy powstaną ujawnione nieprawidłowości, koszty w/w prac ponosi 
Wykonawca, a Zamawiający ma prawo stosownie obniżyć wynagrodzenie z tytułu wykona-
nych robót.  

7. W przypadku braku wad koszty badań i ekspertyz, o których mowa w w/w zapisie, poniesie 
Zamawiający. Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli jakości wykonanych robót w do-
wolnym momencie w okresie trwania rękojmi i gwarancji i w wypadku stwierdzenia wad, we-
zwać Wykonawcę do ich naprawienia. 

8. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia wyników badań jakości technicznej 
zrealizowanego przedmiotu zlecenia wykonanych przez laboratorium wskazane pisemnie 
przez Zamawiającego - (fakultatywne uprawnienie Zamawiającego). Badanie laboratoryjne 
odbywa się na koszt Wykonawcy.  

  

§ 11.  
Wartości kar umownych, odsetki  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:  

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

2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki ponad termin ustalony przez strony, w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w 
czasie odbioru końcowego lub w okresie gwarancji bądź rękojmi,  

3) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za:  

a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wyko-
nawcy, a w szczególności w przypadkach określonych w § 12 ust. 2 i 3;  

b) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn jego dotyczących,  

4) w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki w zakresie terminów określonych w harmono-
gramie robót.  

2. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,01% ustalonego wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagro-
dzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;  

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1% ustalonego wy-
nagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony 
przypadek;  

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany – w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 5 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek;  

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 9 ust. 9) umowy) 
– w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy 
za każdy dzień zwłoki od dnia wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do doko-
nania zmiany.  
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3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wyna-
grodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn dotyczących Zamawiającego,  uwzględnieniem zapisu § 12 ust. 1. W takim wypadku 
kara umowna nie należy się. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości wynagro-
dzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.  

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz ust. 2 pkt 1–5 ustalone za każdy roz-
poczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za:  

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;  

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.  

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikają-
cych z umowy.  

7. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur/y w wysokości usta-
wowej.  

8. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być 
potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwa-
runkową zgodę.  

9. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego.  

  
§ 12.  

Odstąpienie od umowy  
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w intere-
sie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wy-
konywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku, o których mowa w zdaniu 1, wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wyko-
nawcy – w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o poniższych faktach:  

1) została rozpoczęta likwidacja działalności firmy Wykonawcy,  

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,  

3) stwierdzono w toku czynności odbioru wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem na podstawie § 10 ust. 3 pkt 3.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wyko-
nawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu na ich usuniecie, gdy:  

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

2) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy i przerwa 
trwa dłużej niż 7 dni,  

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
STWiOR, 

4) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym harmonogramem rea-
lizacyjnym,  

5) W wyniku wielokrotnego (więcej niż 2 razy) dokonania bezpośredniej zapłaty podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy, 

– w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z powyższych okoliczności.  
4. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.  
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5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sytuacjach określonych w ust. 2 
i 3, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania tej czę-
ści umowy, która zostanie przez Zamawiającego odebrana i nie jest upoważniony do żądania 
kar, odszkodowania, czy też pozostałej części umówionego wynagrodzenia.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego spo-
rządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,  

2) w przypadku niesporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji 
w terminie określonym w pkt. 1 zostanie on sporządzony przez Zamawiającego. O termi-
nie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony na 3 dni wcześniej,  

3) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej od umowy, z za-
strzeżeniem § 12 ust. 3, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,  

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót, nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,  

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpo-
wiada oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczą-
cych Zamawiającego, obowiązany jest do:  

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za te roboty, w wyso-
kości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,  

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 4,  

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

 
§ 13.  

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty, zamontowane 

urządzenia i wbudowane materiały na okres …... lat od daty podpisania przez Zamawiające-
go i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie z kartą gwaran-
cyjną wystawioną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania i dostarczenia Zamawiającemu karty gwarancyjnej 
najpóźniej w dniu odbioru końcowego. 

3. Wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest usunąć lub 
dostarczyć rzeczy wolne od wad i/lub usterek w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej. 

4. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo po-
wierzyć usunięcie wady i/lub usterki osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, 
co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową. 

5. Zgłoszenie wad i/lub usterek dokonywane będzie przez Zamawiającego lub Użytkownika 
niezwłocznie w formie pisemnej.  

6. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca. 
7. Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres 

gwarancji. 
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie wskazanym  

w ust. 1, na zasadach ogólnych. 

9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega ograni-
czeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci zlecenia udzielonego przez Zamawiającego 
na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu. 

 
§ 14.  

Zmiany w umowie 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego 
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stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej informacji stanowiącej pod-
stawę do wprowadzenia zmian. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ust. 1 i 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Przedłużenie terminów realizacji umowy za poszczególne etapy o okres trwania przyczyn, z 
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminów ich zakończenia, nastąpić może 
wyłącznie odpowiednio w następujących sytuacjach:  

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, 
w szczególności: w przypadku opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżą-
cych po stronie Zamawiającego bądź wstrzymania robót przez Zamawiającego, wystąpie-
nie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystąpienia kolizji z innymi 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian do-
kumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć 
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; 

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykona-
nie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu 
technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jącej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym 
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzial-
ność; 

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy 
lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji; 

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez wła-
ściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania któ-
rych właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie prze-
kroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowie-
dzialność; 

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; 

8) wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego; 

9) jeżeli w trakcie realizacji robot wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrolo-
giczne odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, wymaga-
jące dostosowania technologii wykonania tych robót do istniejących warunków; 

10) w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej; 

11) w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków do-
staw materiałów niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
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(np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruk-
tury kolejowej), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót; 

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty 
wymagające usunięcia; 

13) w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania ro-
bót i usunięcia przez specjalistyczne służby, ujawnienia odkryć archeologicznych wymaga-
jących przeprowadzenia badań; 

14) brak personelu Wykonawcy w związku z zachorowaniem na COVID-19, objecie ich kwa-
rantanną bądź wprowadzenie restrykcji dotyczących zasad przemieszczania się osób na te-
renie kraju; 

15) w przypadku wniesienia odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich de-
cyzji, zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia 
nieważności przez właściwy organ o ile okoliczności te mają wpływ na realizację robót. 

4. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 
robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą w na-
stępujących sytuacjach: 

1) konieczności wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji projektowej uznanych 
za odstępstwo od projektu budowlanego (istotne i nieistotne), w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), których 
wprowadzenie jest zasadne ze względów bezpieczeństwa, z przyczyn funkcjonalnych bądź 
użytkowych obiektu lub w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu społeczne-
go/publicznego; 

2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, zmiany warunków technicznych przez gestorów infra-
struktury, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań grozi-
ło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

3) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumie-
niu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.), 
wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegają-
cych od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w 
świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przed-
miotu umowy; 

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji pro-
jektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzo-
wanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wyni-
kająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzesta-
niem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpie-
czeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia 
wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego lub 
obniżenia kosztów utrzymania bądź eksploatacji bądź konserwacji obiektu/elementu ro-
bót w trakcie użytkowania obiektu; 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji; 
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7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; 

8) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych sta-
nowiących przedmiot zamówienia, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów 
wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych 
robót; 

9) ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, jeżeli okaże się, ze niektóre ele-
menty robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologiczne-
go. 

5. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 4 oraz określonych w art. 455 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, Wyko-
nawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót 
z uwzględnieniem odpowiednich wycen, cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w 
wydawnictwie Sekocenbud dla obszaru objętego inwestycją aktualnych w miesiącu, w którym 
kalkulacja jest sporządzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych - nakładów 
rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR, ewentualnie w 
KNNR); w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg 
innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Za-
mawiającego. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie Podwykonawcy robót, podmiotów 
udostepniających zasoby i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Za-
mawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w § 10 
umowy. 

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót przy 
jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy (nie więcej niż o 5 % pierwotnej 
wartości umowy), jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia 
procesu inwestycyjnego lub technologicznego. W przypadku zmiany umowy z uwagi na oko-
liczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu zgodnie z 
wyceną robót określoną w kosztorysie ofertowym. 

8. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 – 7, jest złożenie uzasadnionego 
wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez nią stosownego protokołu wraz 
z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Każ-
dorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy wmusi być adekwatny do przyczyny 
powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien 
uwzględniać czas trwania przeszkody. 

 

§ 15. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

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. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należy-
tego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), 
o którym mowa w §5 ust. 1, tj. .................... zł (słownie złotych: ...................................................) 
w formie .............................. 

4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.  

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:  
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1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego 
robót i stwierdzeniu przez Zamawiającego, że roboty wykonane zostały w sposób należy-
ty poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,  

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i 
gwarancji jakości określonych w § 13 ust. 2 i 3.  

6. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do termi-
nu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub naj-
później w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wnie-
sionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wnie-
sienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

7. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedsta-
wionego w ofercie przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z potrzeby zakończenia 
prac odbiorowych. 

8. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z 
tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od za-
dośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z 
powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową do po-
krycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

  
§ 16.  

Materiały  
1. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni i dostarczy na teren budowy wszelkie materia-

ły, urządzenia, wyposażenie i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. Mate-
riały, wyposażenie i urządzenia Wykonawcy oraz jakość wykonania prac powinny być zgodne 
z warunkami i wymogami określonymi w Umowie, SWZ oraz Dokumentacji. 

2. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały, wyposażenie oraz urządzenia będą nowe, 
co najmniej o jakości określonej w Dokumentacji lub w innych dokumentach będących pod-
stawą realizacji prac, a sprzęt w pełni sprawny. 

3. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania Przedmiotu Umowy powin-
ny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w Prawie budowlanym oraz powinny odpowiadać wymaganiom opisanym w Do-
kumentacji, a w szczególności: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych; 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopusz-
czenia do stosowania w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy 
umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską; 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Inspektora Nadzoru lub Zamawia-
jącego dla stosowanych materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem, a także dla urzą-
dzeń i wyposażenia przed ich zamontowaniem. W tym celu Wykonawca sporządza w termi-
nach umożliwiających wykonanie Umowy zgodnie z Harmonogramem Karty Materiałowe, 
określając w nich rodzaj np. materiału/urządzenia/wyposażenia, producenta, kraj pochodze-
nia oraz załączając niezbędne dokumenty (np. deklaracje zgodności, karty techniczne, karty 
katalogowe, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności itp.). Tylko zatwierdzone Karty Mate-
riałowe upoważniają Wykonawcę do wbudowania materiałów lub zamontowania urządzeń 
bądź wyposażenia. 

5. Bez dodatkowego wezwania Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i prze-
chowywać do dyspozycji Zamawiającego dla każdego z materiałów, wyposażenia lub urzą-
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dzeń użytych do wykonania przedmiotu Umowy kartę produktu, a jeżeli są wymagane lub 
występują, to także odpowiednie zaświadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgod-
ności z normami i tym podobne dokumenty oraz dostarczyć Zamawiającemu kopie tych do-
kumentów – na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym lub jeżeli 
Zamawiający ich wcześniej nie zażąda, przekazać je przy odbiorze. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zostały wbudowane materiały lub za-
montowane urządzenia, bądź wyposażenie niezatwierdzone przez Zamawiającego lub jakość 
materiałów, wyposażenia lub urządzeń jest niezgodna z warunkami określonymi w Umowie, 
Dokumentacji, zatwierdzonej Karcie Materiałowej lub sprzęt jest niesprawny, Wykonawca 
usunie takie materiały, wyposażenie lub urządzenia, bądź sprzęt z terenu budowy i zastąpi je 
innymi właściwymi materiałami, wyposażeniem, urządzeniami lub sprzętem w terminie wy-
znaczonym przez Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko.  

 

§ 17.  
Klauzula zatrudnienia 

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 
wykonujących czynności w zakresie: 
1) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 

sprzętu oraz prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia 
– jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu pracy. (z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie tj. kierowników budowy, kierowników robót, projektantów poszczególnych 
branż, obsługi geodezyjnej, dostawców materiałów). 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczenia własnego lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób realizujących 

przedmiot zamówienia na podstawie umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że osoby wykonujące pracę związaną z realizacją zamówienia są 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, w tym w szczególności: oświadczenia zatrudnionego pracownika 
lub poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę za-
trudnionego pracownika; 

3) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wy-
mogów; 

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany 

sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 5 dni od 
dokonania takiej zmiany. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w 
ust. 2. 
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6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej w § 13 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 
zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 
realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz 
umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 
§ 18.  

Postanowienia końcowe  
1. Strony umowy zobowiązują się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wy-
konywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności in-
formacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa; 

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez 
Strony niniejszej umowy; 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymu-
jących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, 
zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na 
piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje; 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji 
na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronio-
nych zapisami niniejszej umowy; 

5) niesporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi 
w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją ni-
niejszej umowy; 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez 
Wykonawcę  
od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec pod-
miotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie okre-
ślonym umową; 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umo-
wy, o których strona ta poinformowała; 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników wła-
snych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, 
w celu dochowania tajemnicy informacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do: 

1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych; 

2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła 
wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności; 

3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez 
osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 
zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania 
w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z 
naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim; 

4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostęp-
niania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wyni-
kającą z 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 
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w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. 
Urz. UE L127 s. 2 z 2018 r.), zwanego dalej RODO. 

4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani 
udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział 
przy realizacji umowy. 

5. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy a także osoby trzecie, przy 
udziale których wykonuje zlecenie dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł pouf-
ności określonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte 
wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zanie-
chania osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.  

6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (również w okresie gwarancji) 
pomiędzy Stronami dokonywane na piśmie będą uznane za doręczone, jeżeli zostaną dorę-
czone osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym na podane przez Strony w umowie 
adresy pocztowe oraz elektroniczne. 

1) Jeżeli Strony przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzy-
mania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Stronę domnie-
mywa się, iż pismo wysłane przez Stronę na adres mailowy podany w Umowie, zostało jej 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią przekazanego pisma. 

7. W przypadku zmiany podanych w umowie adresów w tym adresów elektronicznych Strony są 
zobowiązane w terminie 7 dni powiadomić drugą Stronę o nowych adresach 

8. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6 staje się skuteczne następnego dnia po jego dorę-
czeniu drugiej Stronie.  

9. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na po-
przedni adres będzie uznana za doręczoną. 

10. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 
szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicz-
nych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

11. W przypadku powstania sporu w relacji z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w spra-
wach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony dążyć będą do ugodowego roz-
strzygnięcia sporu, tj. w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed 
Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym me-
diatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Dla uniknięcia wątpli-
wości, jeżeli w ciągu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnią w sposób ostatecz-
ny i niebudzący wątpliwości jego rozwiązania, oznacza to, iż spór może zostać rozstrzygnięty 
przez sąd powszechny. 

12. Strony poddają ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia 
cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom 
lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 
polubowne rozwiązanie sporu. 

13. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, 
dwa dla Zamawiającego.  

  
 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1. Dokument gwarancyjny 

2. Kosztorys ofertowy  
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3. Oferta Wykonawcy 

4. SWZ w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych  

 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 

Białowieża, dnia: …………………… 
……………………………… 

(Wykonawca) 
 

- W Z Ó R – 
KARTA GWARANCYJNA 

(Gwarancja jakości) 
określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości 

 
1. Przedmiot karty gwarancyjnej: 

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża  

– Etap III 

2. Zamawiający jako Uprawniony: 

Gmina Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, 
NIP 6030066107, REGON: 050659214 
 

3. Wykonawca jako Gwarant: 

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

4. Umowa Nr BI.271.7.2023 z dnia oraz: .................................................... 

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji: 

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

6. Data odbioru końcowego: dzień ..... miesiąc................. rok .....…… 

7. Ogólne warunki gwarancji i jakości 

1) Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwa-
rancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia, umową, 
dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami tech-
niczno – budowlanymi oraz innymi dokumentami będącymi częścią umowy, o której 
mowa w pkt 4. 

2) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fi-
zyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

3) Okres gwarancji wynosi ………. lat, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowe-
go (jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji należy je 
wymienić w załączniku do niniejszej karty). 

4) W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady/usterki, okres gwarancji jako-
ści zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady/usterki do momentu jej 
skutecznego usunięcia. 

5) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od 
wad/usterek, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

6) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady/usterki powstałe na skutek: 

a) Siły wyższej; 

b) Działania osób trzecich; 

c) Szkód wynikłych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta). 

8. Obowiązki Wykonawcy 
1) Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad/usterek zgło-

szonych przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika w okre-
sie trwania gwarancji w następujących terminach: 

a) Awarii, wad, usterki zagrażających awarią oraz wad uciążliwych – w trybie natychmia-
stowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii, wady, usterki z obiektywnych 
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względów technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu 
przeszkody; 

b) Wad lub usterek urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji – w termi-
nie 5 dni od daty zgłoszenia; 

c) W pozostałych przypadkach – w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie 
uzgodniły innego terminu; 

2) Do czasu usunięcia awarii, wad, usterek Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren; 

3) Jeżeli usunięcie wady lub usterek nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wyko-
nawca (Gwarant) wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany 
tego terminu; 

4) Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad lub 
usterek w przypadku, gdy wada/usterka elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji 
spowodowała uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres gwarancji już upłynął; 

5) Stwierdzenie usunięcia wad/usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez 
obie strony protokołu odbioru usuniętych wad/usterek lub prac naprawczych. 

9. Obowiązki Wykonawcy 
1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

w czasie prac nad usuwaniem wad/usterek lub wykonania swoich zobowiązań zawartych 
w umowie i karcie gwarancyjnej; 

2) Wykonawca (Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzial-
ność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych. 

10. Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający (Uprawniony) zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumenta-
cji technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgłoszo-
nych wad/usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia. 

11. Przeglądy gwarancyjne 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się raz w roku na wniosek Zamawiające-
go, z tym, że pierwszy przegląd nie później niż przed upływem 12 miesięcy od daty od-
bioru technicznego; 

2) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający (Uprawniony) powoła komisję 
odbioru pogwarancyjnego w skład, której wejdą przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) i 
Zamawiającego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaże 
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie; 

3) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający 
(Uprawniony) zawiadamiając o nim Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej 14- 
dniowym wyprzedzeniem; 

4) Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu do-
konania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywo-
ływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
komisję przeglądową; 

5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu 
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zama-
wiającego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności 
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający (Uprawniony) niezwłocznie przesy-
ła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 

12. Komunikacja 

1) O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Uprawnionego) 
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a następnie potwierdza 
zgłoszenie drogą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy e-mailowe. Wy-
konawca (Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i 
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określić sposób i czas usunięcia wady/usterek przy uwzględnieniu terminów określonych 
w ust. 8 pkt. 1; 

2) Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za pośrednictwem e-maila. Za skuteczne 
uznaje się powiadomienie Wykonawcę (Gwaranta) o wadzie/usterce nawet, jeżeli kontakt 
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający (Uprawniony) wyśle powiadomienie, e-
mailem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta); 

3) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na 
adres: 

a) Wykonawcy (Gwaranta) - ……………………………………………… 

b) Zamawiającego (Uprawnionego) - ………………………………… 

4) O zmianach w danych adresowych, o których mowa w ust. 12 pkt. 3 strony zobowiązane 
są informować się niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, 
pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 
doręczoną. 

13. Postanowienia końcowe 

1) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady/usterki w wyznaczonym 
terminie, Zamawiający może usunąć wadę/usterkę w zastępstwie Wykonawcy i na jego 
koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy; 

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodek-
su Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych; 

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowied-
nie przepisy Kodeksu cywilnego; 

4) Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralną częścią umowy, o której mowa w pkt 4; 

5) Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta): 

 

 

 

 

PODPISY WYKONAWCY: 


