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Załącznik nr 6 do SWZ 
U M O W A NR........./...... 

zawarta w dniu  …………… r. w Lubaniu pomiędzy  Gminą Lubań  z siedzibą 59-800 Lubań,   
ul. Dąbrowskiego 18, reprezentowaną przez: 
Małgorzatę Hercuń-Dąbrowicką – Wójta Gminy Lubań 
z kontrasygnatą Elżbiety Siedleckiej – Skarbnika Gminy Lubań, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a  
……………………………………………………………………………………..…………… 
reprezentowanym przez:  
 ………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zadanie jest dofinansowane  z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych 

Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3825/PolskiLad 
 
W wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z negocjacjami 
zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.           
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  na  zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie 
Lubańskim, Gmina Lubań”  zawarto umowę  następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest  przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim. 
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w  Henrykowie Lubańskim, 
Gmina Lubań”. 

      Zadanie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 1073/2, 1079, 1103, 1102, 
791, 121/4, 121/5, 1098/1, 121/1, 1073/1, 1095/1 obręb Henryków Lubański i obejmuje przebudowę 
drogi o dł. 502,28 m (odcinek A-B-C-D o dł. 360,22 m i odcinek  C-E o dł. 142,06 m) oraz prace 
modernizacyjne obiektu mostowego (w ciągu drogi w km 0+101,44 m na odcinku A-B-C-D) w zakresie 
zgodnym z projektem budowlanym. 
 
2.Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy określa: dokumentacja projektowa, przedmiar 

robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz Specyfikacja  
Warunków Zamówienia,  stanowiące załączniki  do niniejszej  umowy. 

3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania 
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 
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§ 2 
Termin wykonania zamówienia 

1.Zakończenie realizacji przedmiotu umowy:  do 30.11.2022 r. 
2. Przez wykonanie przedmiotu Umowy należy rozumieć wykonanie wszystkich robót budowlanych 
oraz zgłoszenie ich do odbioru  końcowego wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji 
powykonawczej. 

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni licząc        

od dnia podpisania umowy; 
2) Ustanowienie nadzoru inwestorskiego; 
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
                    

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego, 
2)  Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, 
3)    Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 
4)   Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie Zamawiającego 
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 
techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

5) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 
z kosztami utylizacji; 

6) Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących 
ustaw: 
-Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, 
-Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych 
zmian stanu prawnego w tym zakresie; 
7)Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór 
mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym 
od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 
8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności (prawnej oraz finansowej) za uzyskanie niezbędnych decyzji, 
opinii, uzgodnień właściwych organów w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający udzieli 
Wykonawcy wszelkich koniecznych pełnomocnictw na pisemną prośbę Wykonawcy; 
9)Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie,                   
że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których 
są przewidziane według umowy; 
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10)Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 
11)Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów; 
12) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 
normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób 
dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 
13) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 
14) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie                              
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 
15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu 
dróg, nawierzchni lub instalacji; 
16) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 
odbiorze, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 
17) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego bądź inspektora nadzoru 
inwestorskiego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony        
i konieczny do ich usunięcia; 
18) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości; 
19) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego bądź inspektora nadzoru inwestorskiego                                
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót;  
20) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  
21) Wykonanie prac odtworzeniowych w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
1.Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za przedmiot umowy określa się na kwotę brutto 

…………………………(słownie:.......................) zgodnie ze złożoną ofertą  stanowiącą załącznik do 
umowy.   

2.Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową i obejmuje ona 
wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, choćby ich rozmiarów i kosztów 
prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu 
umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami. 
3.Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są 
konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy, wszystkie 
koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją, stanowiącą opis przedmiotu zamówienia 
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oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 
4.W przypadku niewykonania przez wykonawcę wszystkich robót, zgodnie z dokumentacją 
zamówienia, za które w umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie 
wykonawcy zostanie proporcjonalnie obniżone, stosownie do zakresu niewykonanej części robót. 
Wielkość niewykonanych robót w stosunku do całości robót, objętych przedmiotowym zamówieniem 
zostanie ustalona przez przedstawicieli Stron. 
5.Wynagrodzenie finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych oraz środków Gminy Lubań. 
6. Rozliczenie wynagrodzenia odbędzie się w następujący sposób: 
- jedna płatność zaliczkowa w kwocie nie mniejszej niż 5 % wynagrodzenia określonego w ust. 1  płatnej 
ze środków Gminy Lubań. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, zgodnie z zasadami określonymi    w § 
51 niniejszej umowy; 
- jedna płatność końcowa obejmująca 95 % wynagrodzenia określonego w ust. 1, płatna ze środków 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Płatność nastąpi przelewem w terminie nie dłuższym niż 35 dni od 
dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej wkładem 
własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych.  
10.Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Strony bezusterkowy protokół 
odbioru końcowego robót.  
11. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 
umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców     
w przypadku których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych                
w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 
Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie kopia przelewu wraz z fakturą stanowiącą podstawę 
zapłaty. 
12.Fakturę należy wystawić w następujący sposób: 
Nabywca: Gmina Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, NIP 613-14-36-221. 
Odbiorca: Gmina Lubań. 
13.Zamawiający przewiduje możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktur elektronicznych                  
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. 
14. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy   
na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. 
15. W przypadku, gdy Wykonawcą będą podmioty realizujące wspólnie prace na podstawie art. 58 ust. 
1 Pzp (Konsorcjum), zapłata wynagrodzenia nastąpi na rzecz pełnomocnika (Lidera) uprawnionego do 
reprezentacji wszystkich członków Konsorcjum w trakcie realizacji prac, składania wszelkiego rodzaju 
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oświadczeń woli i odbioru Wynagrodzenia w imieniu swoim jak i pozostałych członków Konsorcjum*. 
(usunąć jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana nie złożył oferty wspólnej*) 

 
§ 51 

Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki 
1. Zamawiający udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% ceny 

brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy tj. w kwocie ……………...  
2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności. 
3. Płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  
        ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
        nie później niż w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do której Wykonawca dołączy 

dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 8. 
4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy         

o podatku od towarów i usług i będzie zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 
5. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego. 

Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu całości zamówienia, na poczet 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości odpowiadającej 100 % kwoty zaliczki. 
8. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie: 

a) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym         
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
b) gwarancji bankowych; 
c) gwarancji ubezpieczeniowych; 
d) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 
9. Zabezpieczenie musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu. 
10. Dokument gwarancji/poręczenia wymaga akceptacji Zamawiającego przed jego podpisaniem 

przez gwaranta/poręczyciela. 
11. Dokument gwarancji/poręczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadać 

tłumaczenie przysięgłe na język polski. 
12. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi 

podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki 
wynikające            z wystawionych dokumentów podlegają prawu polskiemu, spory będą 
rozstrzygane przez polski sąd. 

13. Zamawiający nie dokona wypłaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umową lub 
przepisami ustawy Praw zamówień publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia. 

14. Dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki musi zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne 
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty na rzecz zamawiającego kwoty zaliczki                    
na żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca, pomimo pisemnego 
wezwania, nie rozliczył przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umową. 
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15. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, że umowa 
została wykonana należycie. 

16. W przypadku zmiany umowy polegającej na przedłużeniu terminu wykonania świadczenia 
wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest – przed podpisaniem aneksu - wnieść nowe 
zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzględniający nowy termin wykonania świadczenia 
i dokonania odbioru wykonanych robót.  

17. Brak wykonania zobowiązania wskazanego w ust. 16 będzie podstawą do odmowy podpisania 
aneksu do umowy przez Zamawiającego.  

 
§ 6 

Odbiory 
1. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie robót i pisemne zgłoszenie o gotowości do odbioru. 
2.Do odbioru Wykonawca przedłoży wszelkie dokumenty tj. inwentaryzację powykonawczą, protokoły 
odbiorów pasów drogowych, certyfikatów i atestów wbudowanych materiałów i inne dokumenty 
niezbędne do przekazania inwestycji do użytkowania.  
3.Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od 
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
4.Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,                      
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
5.Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się 
datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 
6. Jeżeli w toku czynności odbioru: 
1)zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru          
z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie       
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych badań, prób i sprawdzeń, 
Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia 
wad lub przeprowadzenia badań, prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność techniczną, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego,  
2)zostanie stwierdzone, że wady nie nadają się do usunięcia i jednocześnie: 

a)umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem – 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,  
b)uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem – 
Zamawiający może odstąpić od Umowy, na zasadach określonych w § 9 Umowy lub żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, wolnego od wad. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru. 
8. W przypadku zwłoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego 
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne. 
9. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany przez Zamawiającego protokół 
odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 



                                                                                                    

7 

10. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru końcowego robót. 
11. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 
§ 7 

Kary umowne   
1. Strony mogą naliczyć następujące kary umowne: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki            
w wykonaniu przedmiotu umowy, liczony od dnia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, do dnia 
faktycznego odbioru robót, 
b) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki            
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, liczonej od dnia 
ustalonego na wykonanie usunięcia wad, do dnia faktycznego odbioru, 
c) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy - za zawinione przerwanie 
przez Wykonawcę realizacji robót, o których mowa w § 2 ust. 1, trwające powyżej 14 dni - za każdy 
następny rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 
d) 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 
Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn o których mowa w art. 456 
ustawy Pzp. 
3) Za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 5 i 6 dot. zatrudnienia osób                       
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu o pracę za każdą osobę zatrudnioną na innych 
podstawach niż umowa o pracę. 
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający poniósł szkodę przewyższającą wartość 
kary umownej. 
3. Zamawiający potrąci należne kary umowne z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

 
§ 8 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1)Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy               
i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
informacji o upływie 14- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;  
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2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy          
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu          
z tytułu wykonania części umowy; 
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego – w terminie 
14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.  
2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru 
końcowego– w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru 
końcowego robót lub  od dnia odmowy podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru; 
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4.W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 
następujące obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót 
w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia. 
5.Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 
od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 9 
Umowy o podwykonawstwo 

1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Wykonawca nie może 
powierzyć wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez zgody 
Zamawiającego. 
2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 
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3. Wykonawca zawrze ze swoimi podwykonawcami umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Każdorazowa zamiana tych umów wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,  
w przypadku wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez 
podwykonawców, na zawarcie umów, z którymi Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego. 
5. Na zakres robot wykonany przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 
6. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez Podwykonawców na zasadach określonych w art. 
647 kodeksu cywilnego oraz zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/dostawy/usługi, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawców.  
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy i projektu jej zmian, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy   o podwykonawstwo  
o treści zgodnej z projektem umowy. 
9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany                    
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  
10. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy   
o podwykonawstwo oraz do projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane,                           
w przypadku: 
a) umowy niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 
b) gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni. 
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                            
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się                      
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, o której mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii ww. 
umowy może złożyć w formie pisemnej sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt a i b. 
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do umowy i jej zmiany w ww. terminie uważa się                     
za akceptację umowy i jej zmian przez Zamawiającego. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                 
z oryginałem: 
- kopii każdej zawartej umowy o Podwykonawstwo, 
-oraz kopii każdej zmiany umowy o Podwykonawstwo, 
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest większa niż 10.000,00 zł brutto. 
14. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą, wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
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15. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty ( potwierdzenia 
dokonania przelewu bankowego i kopię faktury lub rachunku, stanowiącego podstawę do zapłaty) 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i usługi.  
16. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił Podwykonawcy 
/Podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się                    
z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego 
wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota. 
17. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału Podwykonawców, Wykonawca przed 
wypłatą wynagrodzenia złoży oświadczenie w tym zakresie.  
18. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawcę bądź dalszego 
Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające 
uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą bądź 
dalszym Podwykonawcą.  
19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  
umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku  
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę niniejszego zamówienia. 
20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, 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.  
21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 19. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający podejmie jedną z czynności określonych w art. 465 ust.5 pkt.1,2,3 
ustawy Pzp. 
24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,            
o których mowa w ust. 19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty 
wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio Podwykonawcy. 
25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
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większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę                 
do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
26. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi 
Podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu                     
w dokumenty finansowe Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz żądania przedstawienia 
na każde jego wezwanie dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia.  
27. Ustala się wysokość kar umownych z tytułu:  
a) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek,   
b) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem         
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek,  
c) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub             
jej zmiany w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek,  
d) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 2000,00 zł           
za każdy przypadek. 

§ 10 
Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
- roboty ziemne. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przystąpienia      
do realizacji czynności, o jakich mowa w ust. 1, oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy                     
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz                          
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku 
dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie. 

5. 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. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                        

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
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d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

1) Oświadczenie zatrudnionego pracownika 
2) Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika                         

na podstawie umowy o pracę, 
3) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika. 
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

 
§ 11 

Gwarancja   jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi  
1.Wykonawca niniejszym oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że roboty budowlane objęte 
przedmiotem umowy zostaną wykonane prawidłowo, zgodnie z umową, w tym Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz 
aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie normami. Poprzez niniejszą gwarancję 
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady robót i budowlanych powstałe na 
skutek niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych powyżej. 
2.Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady robót, które wyjdą        
na jaw po dacie odbioru końcowego aż do upływu terminu, o jakim mowa w ust. 4 i 5.  
3.Odpowiedzialność Wykonawcy za wady robót obejmuje zarówno wady robót, które ujawniły się       
po dacie odbioru końcowego, lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały                
po dokonaniu odbioru końcowego, lecz za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad robót, 
które zostaną mu zgłoszone do upływu terminu wynikającego z gwarancji. W przypadku nie usunięcia 
wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub, gdy wady usunąć się nie dadzą, Zamawiający 
będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych w ust. 11.  
4.Okres gwarancyjny na roboty budowlane i rękojmi za wady będące przedmiotem zamówienia 
wynosi …….. miesięcy. 
5.Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty 
usunięcia wady stwierdzonej w czasie odbioru.  
6.Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 
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7.Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 
rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego bezusterkowego 
przedmiotu umowy. 
8.W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o okres           
od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasu jej usunięcia, stwierdzonego 
protokolarnie. 
9.Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o wykrytej wadzie nie później niż                           
w terminie 14 dni roboczych od daty jej wykrycia. Informacja powinna mieć formę pisemną (list 
polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru) oraz zawierać wykaz wykrytych wad, zawierać 
termin i miejsce oględzin, nie krótszy jednakże niż 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawierać wskazany przez Zamawiającego termin na 
usunięcie wad. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. Wykonawca ma obowiązek być obecny przy 
spisywaniu protokołu. W protokole odnotowany zostanie termin na usunięcie wad liczony od daty 
podpisania protokołu. Nieobecność Wykonawcy przy spisywaniu protokołu upoważnia Zama-
wiającego                       do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnień z gwarancji 
w sposób,    w jaki powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Wykonawcę usunięcia wad. 
Usunięcie wad robót przez Wykonawcę zostanie stwierdzone protokolarnie w terminie do 7 dni od 
dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad, a z protokołu 
wynika, że są to wady, za które ponosi odpowiedzialność ( za odmowę usunięcia wad uważana będzie 
również odmowa podpisania przez Wykonawcę protokołu, o którym mowa wyżej), nie usunie wad w 
wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uprawniony usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Zamawiający będzie uprawniony według swego wyboru do obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku, w jakim wartość robót z wadami pozostaje do wartości robót 
bez wad lub od umowy odstąpić bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu      
na ich usunięcie. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy.  

 
§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
1. Strony niniejszej Umowy potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu 
Umowy, określonej w § 5 ust. 1 tj.…………………………..……………… zł, które to zabezpieczenie służyć 
będzie pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego, 

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

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,            
o której mowa w ust. 2 pkt. 1, jeżeli Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres rękojmi i gwarancji ulega wydłużeniu      
o czas potrzebny na usunięcie wad. 
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4.   W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz,    
wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy  i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli 
zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

  5.   W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu,  odpowiednią 
kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Gmina Lubań, nr rachunku 65 1020 
5226 0000 6902 0554 7643 z dopiskiem "Zabezpieczenie należytego wykonania umowy                    
na zadanie   Przebudowa drogi gminnej w  Henrykowie Lubańskim, Gmina Lubań”. 

  6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, gwarancja bankowa lub 
ubezpieczeniowa musi zawierać następujący zapis: Beneficjentem wskazanym w gwarancji musi 
być Gmina Lubań ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań. Zabezpieczenie powinno zawierać   w 
swojej treści zobowiązanie do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty żądanej przez 
Zamawiającego kwoty na pierwsze oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał 
zamówienia lub wykonał je nienależycie. 

§ 13 
Zmiana umowy 

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Dopuszczalne są zmiany zawartej umowy:  
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 
a) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dochowanie 
wymogów technicznych i technologicznych, a mianowicie: wystąpienia opadów deszczu nawalnego, 
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, powodującego całkowite zalanie wykopów lub 
robót ziemnych, niskie temperatury poniżej 0 stopni w ciągu doby powodujące wstrzymanie lub 
przerwanie prowadzenia prac, opady śniegu powyżej 5 cm grubości pokrywy, a także skażeń 
uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, w okresie dłuższym 
niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile występowały opisane warunki atmosferyczne powodujące ich 
wstrzymanie z tym, że każda okoliczność wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru, 
b) wystąpienie okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć nadzwyczajne wydarzenia     
i okoliczności, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, 
zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie umowy,                             
w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, epidemie, strajki oraz akty władzy                        
i administracji publicznej, 
c) wystąpienie wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających powadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 
d) zmiana będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie 
określonych przez prawo terminów wydawania przez te organy decyzji, zezwoleń, itp. 
e) żądanie wstrzymania robót skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru 
lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie 
zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
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e) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia 
podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
(powodujących konieczność jego wydłużenia), 
2)Zmiana sposobu i zakresu wykonywania robót: 
a) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,                
w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych; 
b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej np.: 
wykonanie robót zamiennych, konieczność zastosowania innych rozwiązań materiałowych                        
lub technicznych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, jeżeli będzie to niezbędne 
dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego, 
c) zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów 
uprawnionych np. nadzoru budowlanego, 
3) Zmiany Podwykonawców: 
a) zmiany Podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych  
z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej 
kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego  w 
specyfikacji  warunków zamówienia). 
b) zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako Podwykonawca, na którego 
potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem,            
że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
5) Pozostałe zmiany: 
a) zmiana obowiązującej stawki VAT powodująca zmianę wynagrodzenia Wykonawcy: Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 
podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 
b) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu                        
lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, 
c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych , 
d) zmiana w finansowaniu robót w poszczególnych okresach związana ze zmianą budżetu, otrzymaną 
dotacją, pożyczką lub innymi środkami z zewnątrz. 
3. Warunki wprowadzenia zmian: 
1) inicjowanie zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
2) wniosek o dokonanie zmian zawiera: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany umowy, 
obliczenie kosztów zmiany, opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy, 
3) pisemna zgoda obu stron umowy, 
4) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 14 

    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 
informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubań. 
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: rodo@luban.ug.gov.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym  z 
udziałem          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,        
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
§ 15  

                                                                            Mediacja 
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnego sporu, wynikającego z niniejszej umowy 

lub pozostającego w związku z tą umową, w tym  w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub 
rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne,  Strony zobowiązują się do podjęcia 
próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych 
Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ( adres ul. Krucza 36/ 
Wspólna 6, 00-522 Warszawa)  tj. Sąd o którym mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.         
o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. W przypadku, gdy mediacja, o której mowa w ust. 1 nie doprowadzi do rozwiązania sporu pomiędzy 
Stronami, Sądem właściwym do ich rozpatrzenia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego.  

§ 16 
Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy  z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu 
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 
§ 17 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden        
dla Wykonawcy. 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1)  Oferta Wykonawcy 
2)  Dokumentacja projektowa  
3)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót    
4)  Specyfikacja Warunków Zamówienia  
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                    


