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Załącznik nr 2 do swz 

WZÓR UMOWY 
 
Zawarta w dniu ............... 2022 r. w Cedyni, pomiędzy: 
Gminą Cedynia – Zespołem Administracyjnym Szkół w Cedyni z siedzibą przy ul. Mieszka I 21, 
74-520 Cedynia NIP: 8581726345, reprezentowanym przez: Wacława Gołąba – Kierownika 
Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni działającego na podstawie pełnomocnictwa 
Burmistrza Cedyni nr OR.077.32.2019 z dnia 01 czerwca 2019 r. i Martę Bieniek - Główną 
Księgową Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni zwaną w dalszej części umowy 
„Zamawiającym”, 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwaną/ym/ymi dalej Wykonawcą, 
łącznie zwanymi w dalszej treści umowy Stronami. 
 
W związku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), w trybie podstawowym, na roboty budowlane pn.: 
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cedyni”, Strony zawierają 
umowę o następującej treści:  
 

§ 1 
[PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, w ramach projektu pn. 
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Cedyni”, robót 
budowlanych, obejmujących swoim zakresem w szczególności: 
1) roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
2) roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 
3) montaż elektrycznych urządzeń rozdzielczych, 
4) roboty instalacyjne w budynkach, 
5) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 
6) instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
7) instalowanie kotłów, 
8) roboty instalacyjne gazowe, 
9) roboty izolacyjne, 
10) wykonanie wentylacji hybrydowej, 
i wszystkie inne prace, które wynikają z dokumentacji projektowej dla przedmiotu 
niniejszego zamówienia. 

2. Prace można realizować w trakcie roku szkolnego z zastrzeżeniem, że nie będą uciążliwie 
przeszkadzały w prowadzeniu lekcji (hałas) lub będą prowadzone w określonych częściach 
budynku, w porach, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Istnieje możliwość 
częściowego wyłączenia obiektu poprzez organizację zajęć lekcyjnych w poszczególnych 
częściach / segmentach szkoły, po uprzednim uzgodnieniu takiej konieczności z dyrektorem 
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szkoły z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dopuszcza się wyłączenie z użytku 
maksymalnie dwóch sal lekcyjnych danego dnia. Nie jest możliwe odwołanie zajęć 
obowiązkowych. Wymaga się odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia terenu robót 
począwszy od prac rozbiórkowych oraz wyznaczenia bezpiecznego dojścia do szkoły. 

3. Możliwość prowadzenia wymiany instalacji centralnego ogrzewania będzie od 1 maja 2023 r. 
do 30 września 2023 r. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania się 
do realizacji tej części termomodernizacji i zgromadzenia odpowiednich środków, narzędzi i 
pracowników, w liczbie wystarczającej do prowadzenia prac w wymienionym okresie oraz do 
zgromadzenia lub zapewnienia sobie dostaw materiałów do prowadzenia prac w 
wyznaczonym terminie. Wybudowanie nowego źródła ciepła musi nastąpić do dnia 15 
września 2023 r. (włącznie z odbiorami i dopuszczeniem do eksploatacji). 

4. Wymiana oświetlenia, możliwa jest do wykonania w okresie wakacyjnym od 24 czerwca 
2023 r. do 20 sierpnia 2023 r. lub w okresie trwania umowy w dni robocze w godzinach od 
16:00 do 20:00, a w okresie wakacyjnym w godzinach od 8:00 do 15:00. 

5. Zbiorniki na gaz LPG, które będą magazynować gaz na potrzeby planowanej kotłowni nie 
mogą być dzierżawione lecz mają stanowić własność zamawiającego. 

6. Zakres robót do wykonania szczegółowo określa dokumentacja projektowa, swz oraz 
pomocniczo przedmiary. 

 
§ 2 

[OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac, które stanowią przedmiot 
niniejszej umowy, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobowym, 
pozwalającym na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych 
umową, 

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w realizacji zamówienia 
posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji 
będącej jej przedmiotem. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
1) wykonywania przedmiotu zamówienia terminowo i poprzez odpowiednio 

wykwalifikowaną kadrę, 
2) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, spełniających wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), 

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami i sztuką budowlaną, 

4) zorganizowania w miejscu robót zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i p.poż., 
5) zatrudniania osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, na umowy o pracę. 
3. Wykonawca, zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy harmonogramu robót, określającego planowaną 
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kolejność robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 
Harmonogram musi uwzględniać terminy wymienione w § 1 ust. 3 i 4 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych, od przekazania harmonogramu, o którym mowa w 
ust. 3 przekaże Wykonawcy uwagi dotyczące harmonogramu, albo informację o 
zatwierdzeniu harmonogramu. W przypadku przekazania uwag do harmonogramu, 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia. Wyłącznie zatwierdzony przez 
Zamawiającego harmonogram będzie podstawą do realizacji robót. 

5. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca składający wniosek materiałowy, w trakcie 
realizacji robót budowlanych, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu 2-3 
alternatywnych materiałów, stanowiących przedmiot wniosku. Wybór materiału, spośród 
przedstawionych alternatyw będzie należał do Zamawiającego, dla którego kryterium 
wyboru materiału będzie estetyka, jakość, trwałość i inne istotne dla Zamawiającego cechy. 

6. Integralną częścią Umowy jest Oferta Wykonawcy. Żadna część Umowy nie będzie 
interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnień Zamawiającego wynikających z 
Oferty Wykonawcy oraz swz. Integralną część umowy stanowi dokumentacja projektowa. W 
razie sprzeczności pomiędzy zapisami regulującymi warunki dokonywania odbioru i 
rozliczania Robót w dokumentacji projektowej, a zapisami w tym zakresie w Umowie, 
pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Umowy. 

 
§ 3 

[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 
1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) przekazania placu budowy, 
2) zapewnienia nadzoru nad realizacją umowy, 
3) odbioru częściowego i końcowego prac, 
4) zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej. 

2. Inżynierem Kontraktu do nadzoru nad przedmiotową inwestycją jest SAFEGE S.A.S, 15-27 rue 
du Port, Parc de l’Ile 92022 Nanterre CEDEX, Francja, Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134 
Eurocentrum Office Complex, budynek Gamma, 10 piętro, 02-305 Warszawa. Kierownikiem 
zespołu Inżyniera Kontraktu jest p. Piotr Oleszkiewicz. 
 

§ 4 
[TERMINY] 

1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie 13 miesięcy od daty przekazania 
terenu budowy. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu 
przejęcia. 

 
§ 5 

[WYNAGRODZENIE I WALORYZACJA] 
1. Za wykonanie robót Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości ………. zł brutto (słownie złotych brutto: ……………………………………….),  
Netto: ………………….. zł, VAT: …………………….. zł. 
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2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową i obejmuje 
ona wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, w celu umożliwienia 
użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu. 

3. Wartość podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tytułu realizacji niniejszej 
umowy zostanie zapłacona zgodnie z obowiązującą w dacie powstania obowiązku 
podatkowego stawką VAT. W tym zakresie wynagrodzenie brutto podlega automatycznej 
waloryzacji bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian do umowy. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 3, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi harmonogramem prac,  po  dniu  
wejścia  w  życie  przepisów  zmieniających  stawkę  podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 
podatku od towarów i usług. 

5. Zamawiający, przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 
którym mowa w § 5 ust. 1, w przypadkach, określonych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy pzp, 
tj. w przypadku zmiany: 
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) 

jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 

5, będzie  obejmować  wyłącznie  część  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy, w  
odniesieniu  do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub 
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne lub zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. Wykonawca przy obliczaniu ceny oferty musi 
uwzględnić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalną stawkę 
godzinową, obowiązujące od 01.01.2023 roku, w związku z czym Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało prawo do wystąpienia o wzrost wynagrodzenia z powodu wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, obowiązujących 
od 01.01.2023 r. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 
wynagrodzeń pracowników lub osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi do 
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wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo 
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników lub osób przyjmujących 
zlecenie lub świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy. 

8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej 
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy  powinno  ulec zmianie,  oraz wskazaniem  daty, 
od  której  nastąpiła  bądź nastąpi zmiana wysokości  kosztów  wykonania  Umowy  
uzasadniająca  zmianę  wysokości  wynagrodzenia  należnego Wykonawcy. 

9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, 
jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim 
zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy – w przypadku zmiany, o której 
mowa w ust. 5 pkt 1, lub 

2) pisemne  zestawienie  wynagrodzeń  (zarówno  przed  jak  i  po  zmianie) pracowników, 
wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z 
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy – w przypadku zmiany, o której 
mowa w ust. 5 pkt 2. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, 
jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim 
zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia 
wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9. 

11. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmianę wynagrodzenia z 
powodów, o których mowa w ust. 5, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej 
Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

12. W   przypadku   otrzymania   przez   Stronę   informacji   o   niezatwierdzeniu   wniosku   lub   
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 
którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. 8-11 stosuje się odpowiednio. 
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13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Nowe 
wynagrodzenie będzie obowiązywało od dnia zwarcia aneksu. 

14. 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 Inżyniera Kontraktu oraz 
Kierownika Budowy. 

15. Jeżeli w czasie trwania umowy ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia zmienią się o co najmniej 20% względem ceny przyjętej w celu ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, każda ze Stron ma prawo wystąpić do 
drugiej Strony z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego. Strona żądająca zmiany 
wynagrodzenia na tej podstawie przedłoży dowody na wpływ zmiany cen lub kosztów na 
koszt wykonywania zamówienia, w szczególności przedstawiając zmniejszony zysk z powodu 
zmiany cen lub kosztów. Cena obliczona przez Wykonawcę w ofercie musi obejmować ceny i 
koszty obowiązujące maksymalnie w III lub IV kwartale 2022 roku. Wzrost cen i kosztów, o 
którym mowa w zd. 1 niniejszego ustępu dotyczyć może wyłącznie cen i kosztów przyjętych 
do obliczenia ceny, obowiązujących w III lub IV kwartale 2022 r. 

16. W przypadku o którym mowa w ust. 15 Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia, wraz z 
tym wnioskiem przedkłada drugiej stronie wyliczenie zmienionych cen i kosztów z 
uwzględnieniem poniższych reguł: 
1) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie 

wyższego niż 5%, 
2) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub 

zmienianych materiałów, 
3) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z ogólnie 

dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić także wyliczenie, zastosowane przy sporządzeniu 
oferty, w celu udowodnienia, że ceny materiałów lub koszty, związane z realizacją 
zamówienia wzrosły o co najmniej 20% względem cen i kosztów, przyjętych do ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

17. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmianę wynagrodzenia z 
powodów, o których mowa w ust. 15, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej 
Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie należne Wykonawcy  powinno  ulec  zmianie,  albo  informację o 
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

18. Strona, która otrzymała wniosek o zmianę wynagrodzenia na podstawie ust. 15 może 
wnieść, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych zastrzeżenia do wyliczenia, o których 
mowa w ust. 17, do których Strona, wnioskująca o zmianę powinna ustosunkować się w 
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania jej uwag. 

19. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 
kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena 
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odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 16. Koszt wynagrodzenia 
kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach. 

20. W przypadku akceptacji wniosku o zmianę wynagrodzenia zawarcie aneksu nastąpi nie 
później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Nowe wynagrodzenie będzie 
obowiązywało od dnia zawarcia aneksu. 

21. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, związana z okolicznościami, o których mowa w 
ust. 16 wynosi 30% pierwotnej wartości zamówienia. 

22. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 15-21, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów, dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy, 
pod rygorem zapłaty kary umownej, określonej w § 13 ust. 2 pkt 9) niniejszej umowy. 

 
§ 6 

[OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI] 
1. Zamawiający powołał do nadzoru i koordynacji przedmiotowej umowy zespół Inżyniera 

Kontraktu w składzie: 
…………………………………..…………………………….. 

2. Osobą, posiadającą wymagane przepisami prawa uprawnienia i skierowaną przez 
Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy jest 
...................................................................... – Kierownik Budowy 
(imię, nazwisko, rodzaj posiadanych uprawnień) 

3. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 

4. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie 
osób nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą w poszczególnych branżach ponosi 
Wykonawca. 

5. Wykonawca może dokonać zmiany osób wymienionych w ofercie na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego pod warunkiem, że nowe osoby, będą spełniały 
wymagania, opisane w specyfikacji warunków zamówienia, a nowe osoby będą 
legitymowały się takim samym lub większym doświadczeniem, jak osoby wskazane w ofercie 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające 
posiadanie wymaganych uprawnień przez nowe osoby.  

6. Na terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą 
cykliczne narady koordynacyjne z udziałem co najmniej przedstawiciela Zamawiającego i 
Kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu, w celu zweryfikowania postępu prac oraz 
omówienia problemów związanych z ich realizacją. 

7. W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się narada koordynacyjna, przedstawiciel 
Zamawiającego przekaże Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytej narady. 
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8. Zamawiający lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu 
omówienia problemów związanych z realizacją robót. Powiadomienie o terminie spotkania 
powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z 7 dniowym wyprzedzeniem i 
powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

 
§ 7 

[PODWYKONAWCY] 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z 

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu projekt umowy i projekt każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzeżeń w formie 
pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy lub zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, jak również poświadczone za zgodność z oryginałem zmiany do tej umowy 
(aneksy) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo (aneksu) 
nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej, uważa się, że zaakceptował umowę lub aneks. 

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 
zawierać w szczególności: 
▪ zakres robót powierzony Podwykonawcy; 
▪ kwotę wynagrodzenia; 
▪ termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót 

musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 
▪ terminy odbioru robót - muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co 

terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 
▪ termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może 
zawierać postanowień: 
▪ uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
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▪ uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od odbioru robót przez Zamawiającego; 

▪ kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, oraz dalszego Podwykonawcy w 
zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki odpowiednio 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy oraz Podwykonawcy 
ukształtowane postanowieniami umowy, zawartej pomiędzy Podwykonawcą, a 
Wykonawcą. 

6. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zgłosi w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy / projektu jej zmiany, 
a także do zawartej umowy i jej zmiany, w przypadku gdy ich zapisy są niezgodne z 
postanowieniami ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi oraz ich zmiany, poświadczone za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od dnia 
ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy, o której mowa w niniejszym ustępie również Wykonawcy. 

8. W przypadku o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4 tiret 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

9. Postanowienia ust. 2-8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
10. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców, zaangażowanych w roboty 
budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie powierzy realizację robót budowlanych. 

11. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na 
teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca 
powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem.  

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i 
usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one 
działaniami, zaniedbaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 
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§ 8 
[PŁATNOŚCI] 

1. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury 
częściowej i faktury końcowej wg założeń określonych w ust. 2. Podstawą do wystawienia 
faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego wykonanych robót, sporządzony 
przez Wykonawcę przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i 
Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy. Faktura końcowa, zostanie wystawiona przez 
Wykonawcę na podstawie końcowego protokołu odbioru. 

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w trzech transzach : 
1) na podstawie faktury częściowej, w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego, 

uwzględniającego podatek VAT, stanowiącego udział własny Zamawiającego w 
finansowaniu inwestycji, po zrealizowaniu I etapu prac, określonych harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, 
Do faktury należy załączyć Protokół odbioru częściowego robót, podpisany przez 
Kierownika budowy, Inspektorów nadzoru oraz Zamawiającego. 

2) na podstawie faktury częściowej, w wysokości 50% wynagrodzenia ofertowego, 
uwzględniającego podatek VAT, po zrealizowaniu II etapu prac, określonych 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiących min. 50% prac, objętych 
przedmiotowym zamówieniem. 
Do faktury należy załączyć Protokół odbioru częściowego robót, podpisany przez 
Kierownika budowy, Inspektorów nadzoru oraz Zamawiającego.  

3) na podstawie faktury końcowej, uwzględniającej podatek VAT, po zakończeniu 
zamówienia, w wysokości pozostałej części wynagrodzenia,  
Do faktury końcowej należy załączyć końcowy protokół odbioru robót, a w przypadku 
stwierdzenia podczas obioru końcowego wad i usterek, również protokół usunięcia wad i 
usterek. 

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ust. 2, nastąpi w 
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionych  
faktury częściowej i faktury końcowej, z tym zastrzeżeniem, że termin zapłaty faktury 
końcowej nie może być dłuższy niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

4. Dane do wystawienia każdej faktury to: 

Nabywca: Gmina Cedynia, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, NIP 8581726345  

Odbiorca: Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni, ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia. 

5. Do każdej faktury Wykonawca dołączy dowody, potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Warunkiem dokonania 
zapłaty przez Zamawiającego jest przedstawienie dowodów potwierdzających zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

6. 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. 

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach 
przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja II w ramach 
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Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwałą nr 
84/2021 Rady Ministrów z 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wraz z uchwałami zmieniającymi, 
dostępnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/. 

8. Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej 
umowie są zgodne z zasadami wypłaty dofinansowania, wskazanymi w promesie w ramach 
Programu, o którym mowa w ust. 7 i tym samym Wykonawca zobowiązuje się do 
zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy z Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład (dokumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania Beneficjentowi 
środków pieniężnych udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego), z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 
35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. 

 
§ 9 

[UBEZPIECZENIE] 
1. Wykonawca zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia opłaconej 

polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 1 000 
000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie 
mniejszy niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia. Jeżeli 
umowa ubezpieczenia została zawarta na okres krótszy niż wymagany na podstawie ust. 1, 
Wykonawca, na co najmniej 7 dni przed terminem końcowym istniejącej umowy 
ubezpieczenia, przedstawi Zamawiającemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. 
Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu 
jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z dowodem jej opłacenia, w 
takim terminie, aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia. 

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, o której 
mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na 
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z 
wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w 
niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

4. W sytuacji, gdy na skutek zmiany umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności polisy OC albo, jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowej polisy OC na okres 
wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy. 

 
§ 10 

[GWARANCJA I RĘKOJMIA] 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa 

w § 1 na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji wynosi …………. miesięcy, początek 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/
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licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu Umowy. Jeżeli w protokole odbioru 
końcowego będą wskazane usterki bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od usunięcia tych 
usterek.  

2. Strony ustalają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 

i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, uwzględniającym rodzaj i rozmiar 
usterki, w każdym wypadku jednak nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty pisemnego (listem 
lub mailowo) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o 
czas naprawy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 
okresu rękojmi i gwarancji. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
8. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym 

przeglądzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym 
terminem. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądów gwarancyjnych także 
podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

10. Zaoferowana  ofercie Wykonawcy reakcja serwisu na zgłoszenie reklamacyjne wynosi 
…………………………. 

11. Wykonawca oferuje, zgodnie ze złożoną ofertą dostęp do infolinii wsparcia technicznego dla 
pracowników Zamawiającego, czynnej …………………………………………. 

 
§ 11 

[ODBIORY] 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i do odbioru 

końcowego przedmiotu umowy wpisem do dziennika czynności na budowie i jednocześnie 
pisemnie Zamawiającemu. Skutki zaniechania tych obowiązków obciążać będą Wykonawcę. 

2. Zamawiający wyznaczy termin każdego odbioru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty 
zawiadomienia go zgodnie z ust. 1 o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 14 dniu od 
daty rozpoczęcia czynności odbioru.  

3. Z czynności odbioru częściowego i odbioru końcowego zostanie spisany stosowny protokół, 
zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad, z tym, że wady robót powinny być usunięte przez 
Wykonawcę nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania protokołu 
częściowego/końcowego. 
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4. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca od daty zgłoszenia gotowości do odbioru nie 
pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru częściowego/końcowego także 
podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

6. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na 
którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na dzień rozpoczęcia 
czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty 
potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia Zamawiającego do 
wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
wyznaczając termin na ich usunięcie, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one lub znacznie nie utrudniają użytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może przyjąć przedmiot odbioru obniżając 
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) jeżeli uniemożliwiają one lub znacznie utrudniają użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający nie odstępując od umowy i zachowując prawo do kar 
umownych, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając 
termin jego wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi 
na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot 
odbioru własnym staraniem.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez 
względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

 
§ 12 

[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ, KLAUZULE SPOŁECZNE 
ORAZ SANKCJE Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ] 

 
1.  Na podstawie z art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks Pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia, w szczególności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót, będących 
przedmiotem niniejszego zamówienia. Są to w szczególności czynności związane z: 

1)  robotami w zakresie instalacji elektrycznych, 

2) robotami w zakresie okablowania elektrycznego, 

3) montażem elektrycznych urządzeń rozdzielczych, 

4) robotami instalacyjnymi w budynkach, 

5) robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi i sanitarnymi, 

6) instalowaniem urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
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7) instalowaniem kotłów, 

8) robotami instalacyjnymi gazowymi, 

9) roboty izolacyjnymi, 

10) wykonaniem wentylacji hybrydowej, 

wykonywanych przez tzw. pracowników fizycznych na terenie budowy. Wymóg nie dotyczy 
m.in. osób kierujących budową, osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie i 
innych osób, jeśli wykonywane przez nich czynności nie polegają na wykonywaniu pracy w 
rozumieniu Kodeksu pracy. 

2.  Wykonawca, każdy Podwykonawca i każdy dalszy Podwykonawca będą przechowywali 
umowy o pracę osób, które będą wykonywały czynności w sposób określony w art. 22 § 1 
Kodeksu Pracy i w ten sposób będą dokumentowali fakt zatrudniania tych osób na 
podstawie umów o pracę.  

3.  Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, zastrzega sobie prawo do wyrywkowego 
dokonywania kontroli zatrudniania na umowy o pracę osób, wykonujących czynności na 
placu budowy. W celu kontroli Zamawiający skieruje do Wykonawcy żądanie udowodnienia 
Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania 
Zamawiającego, za pomocą dowolnych, dostępnych Wykonawcy środków dowodowych 
faktu zatrudniania wskazanych osób na umowy o pracę. 

4.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i każdego 
dalszego Podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
▪ oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
▪ oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
▪ poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
▪ innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5.  W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, albo w 
przypadku braku przedstawienia dowodów potwierdzających fakt zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową 
Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej 
sprawie. 

6.  Jeśli Państwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umów o pracę, osób wskazanych przez 
Zamawiającego, będzie to stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych, określonych 
w niniejszej umowie. 
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7.  Zamawiający ma prawo dokonać kontroli, o której mowa w ust. 3 wielokrotnie podczas 
trwania umowy o zamówienie publiczne. 

 
§ 13 

[KARY UMOWNE] 
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest 
wynagrodzenie ryczałtowe netto, określone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w zakończeniu robót budowlanych – w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy 

dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w zakończeniu robót, wymienionych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy (wymiana 

instalacji centralnego ogrzewania i wybudowania nowego źródła ciepła) - w wysokości                  
5 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki. 

3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy każdym odbiorze - w wysokości 
500,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego jako termin do usunięcia wad i usterek, 

4) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w 
wysokości 500,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego jako termin do usunięcia wad i usterek, 

5) za brak dostępu do infolinii wsparcia technicznego dla pracowników Zamawiającego, 
czynnej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w wysokości 500 zł za każdy taki 
przypadek* (*usunąć jeśli wykonawca nie zaoferował tego w ofercie), 

6) za brak reakcji serwisu na zgłoszenie reklamacyjne do 24 godzin* (*usunąć jeśli wykonawca 

nie zaoferował tego w ofercie), 
7) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 
ust. 1 umowy, 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, w tym także za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o 
której mowa w § 5 ust. 22 niniejszej umowy, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy taki 
przypadek, 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 300,00 zł brutto 
za każdy taki przypadek, 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 300,00 zł brutto za każdy taki przypadek, 

11) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób, które podczas realizacji 
przedmiotu umowy będą wykonywać czynności wymienione w § 12 niniejszej umowy – 
w wysokości 3 000,00 zł brutto, za każdy taki przypadek; kara będzie naliczana oddzielnie 
za każdą osobę niezatrudnioną przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego 
Podwykonawcę na postawie umowy o pracę, 
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12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia 
Podwykonawcy, zgodnie z treścią § 5 ust. 23 niniejszej umowy, w wysokości 5 000,00 zł 
brutto za każdy taki przypadek, 

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 7 ust. 
8 niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł brutto za każdy taki przypadek. 

3. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu, kiedy możliwe jest ich naliczenie, 
a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

4. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia, informując o tym 
Wykonawcę na piśmie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia roszczeń z tytułu należnych kar umownych 
od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 
mowa w § 14 niniejszej umowy. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony z tytułu 
niniejszej umowy wynosi 40% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy. Przekroczenie limitu kar umownych, o którym mowa w zd. poprzedzającym będzie 
uprawniało Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty naliczenia 
kary umownej skutkującej przekroczeniem limitu. 

 
§ 14 

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co 
stanowi kwotę …………………. złotych, słownie: …………………………………………….. w jednej lub 
kilku formach, określonych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp. 

2. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

3. Zamawiający zwróci 90% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z 
chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

4. Zamawiający zwróci 10% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 15 dni 
po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

5. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania Umowy, 
Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 
pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

 
§ 15 

[ZMIANA UMOWY] 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty. 
2. Zmiany umowy, związane z wysokością wynagrodzenia umownego zostały opisane w § 5 

niniejszej umowy. 
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3. Poza przypadkami, opisanymi w § 5 niniejszej umowy dopuszczalna jest zmiana wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku w szczególności: 

1) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych 
w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne, albo w przypadku 
ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie, 

2) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, 
W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te 
mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Strony, poza zmianami, o których mowa w § 5 oraz § 15 ust. 3 niniejszej umowy przewidują 
możliwość zmiany umowy w zakresie: 
1) przedmiotu zamówienia, 
2) harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, 
3) sposobu rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą, 
4) terminu wykonania, 
5) Podwykonawców lub personelu Wykonawcy. 

5. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych których wykonanie ma na celu 
prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z 
wad dokumentacji projektowej, 

2) konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego 

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 
stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych lub 
dodatkowych, 

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 
budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

6. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, 
gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z 
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym 
lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 
40% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie 
Wykonawcy zmniejszy się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót z 
uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 5 ust. 14 niniejszej umowy. 

7. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 
przedmiotu umowy, zakresu robót, kolejności robót w sytuacji: 
1) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących 
konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 
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2) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 
archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach 
przewidzianych w Umowie. 

8. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego 
możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które w 
szczególności: 
1) podwyższą jakość wykonanych robót, 
2) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 
3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, 
4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

9. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub 
materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w 
szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania 
należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

10. Strony dopuszczają możliwość zmiany harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 3 
niniejszej umowy polegającą na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu 
wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w 
poszczególnych etapach lub zmianie sposobu rozliczania wynagrodzenia przypadku: zmiany 
technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów, uzyskania przez 
Zamawiającego dofinansowania dla inwestycji, określającego konkretny sposób rozliczania 
inwestycji lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas 
ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa, lub innej zmiany Umowy 
mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy. 

11. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku: 
1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, co spowodowało brak 

możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niekorzystne 
warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej 
niż minus 5 stopni Celsjusza, a także opady atmosferyczne (śnieg, deszcz, grad) trwające 
co najmniej 3 dni, w tym, gdy śnieg utrzymuje się przez ten czas. Średnią temperaturę 
Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 07:00 
i 15:00, umieszczając odpowiednie wpisy do dziennika czynności na budowie. Średnia z 
tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki 
atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, 
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych zewnętrznych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O 
wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz, grad) lub zjawiska uznanego za 
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku czynności na budowie. Zamawiający ma 
prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne 
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na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla 
miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej;  

2) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 
Zamawiającego lub innych Zamawiających, które to inwestycji lub roboty kolidują z 
wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe 
wykonanie Umowy, 

3) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 
Umowy przez Wykonawcę, 

4) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 
uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla 
dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

5) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, 
które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a 
powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania 
Umowy, 

6) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w 
dotychczas ustalonym terminie, 

7) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 
archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 
Wykonawcę, 

8) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: 
wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę 
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych 
zamówieniem) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów 
budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu, 
brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach 
energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy), wystąpienie okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności, a także w przypadku sporu z wykonawcą I etapu 
termomodernizacji, zgodnie z treścią § 17 ust. 3 niniejszej umowy; 

9) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót 
budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub 
zamiennych, 

10) konieczności lub woli Zamawiającego udzielenia robót dodatkowych, których wykonanie 
będzie miało wpływ na wykonanie zamówienia; 

11) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu 
do dokonania odbiorów robót, czy też opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub osobom 
trzecim stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia; 
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12) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmian przedmiotu Umowy, o których mowa 
w niniejszym paragrafie powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania 
Umowy, 

13) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 
miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, 

14) z powodu siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie 
energetyczne, wojnę, ataki terrorystyczne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje 
społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także 
inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza 
kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli 
możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec, które uniemożliwiły 
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie 

– termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły 
na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy 
terminową realizację przedmiotu Umowy. 
Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych wyżej, może nastąpić 
wyłącznie o czas trwania przeszkody. 

12. Dopuszczalna jest zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych 
przez Wykonawcę w ofercie. W takiej sytuacji nowe osoby muszą spełniać wymagania 
opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca wraz z wnioskiem o 
zmianę osób zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie 
wymaganych uprawnień; 

13. Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, który został wskazany w ofercie i zmiana 
Podwykonawcy wskazanego przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia. 

14. Dopuszczone jest powierzenie do wykonywania przez Podwykonawców tej części 
zamówienia (zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie jako część powierzona 
Podwykonawcy/com. 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, 
sytuacja ekonomiczna lub finansowa nowego podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

16. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 
uzasadnienie. Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę lub odmowie wyrażenia zgody na 
zmianę Strona, do której złożono wniosek podejmuje w terminie 10 dni roboczych od dnia 
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otrzymania wniosku o zmianę. W przypadku akceptacji zmiany, aneks do umowy zostanie 
zawarty w terminie nie późniejszym niż 15 dni roboczych licząc od dnia akceptacji. 

17. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem 
nieważności. 

18. W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, na podstawie art. 455 ust. 1 
pkt 3) ustawy pzp, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu 
kosztorysu lub innego szczegółowego wyliczenia ceny, za wykonanie tego zamówienia. 

 
§ 16 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 
1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym 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 kalendarzowych, 
2) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, 

3) Wykonawca realizuje Roboty w sposób niezgodny z Umową, dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego w szczególności pomimo 
pisemnych zastrzeżeń wpisanych do dziennika czynności na budowie przez Inżyniera 
Kontraktu nie wykonuje Robót zgodnie z warunkami Umowy lub Dokumentacją 
projektową. Warunkiem odstąpienia od umowy jest wezwanie Wykonawcy do 
zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 14 dni 
kalendarzowym, i bezskuteczny upływ powyższego terminu, 

4) Wykonawca nie wykonuje obowiązków w zakresie zawarcia umów ubezpieczenia 
lub utrzymywania (opłacenia) zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawia 
dowodów na zawarcie i opłacenie takich umów, stosownie do zobowiązań Wykonawcy w 
tym zakresie wskazanych w § 9 Umowy. 

5) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, doszło do opóźnienia z rozpoczęciem 
lub zakończeniem wykonania Robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że 
Wykonawca zdoła ukończyć przedmiot umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać 
wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. 

3. Umowne prawo odstąpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 może 
zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego podstawy 
do odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca 
ma obowiązek: 
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1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 
własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny. 

6. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o 
odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy 
urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, 
niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych 
i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. 
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 
§ 17 

[POLUBOWNE ZAŁATWIANIE SPORÓW I WŁAŚCIOŚĆ SĄDU] 
1. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów we wzajemnych relacjach 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. 

2. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej 
umowy, sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

3. Jeśli na etapie realizacji zamówienia pojawią się kwestie sporne z wykonawcą I etapu 
termomodernizacji, będzie je rozwiązywał przedstawiciel Zamawiającego wspólnie z 
Inżynierem Kontraktu. Jeżeli wyjaśnienie kwestii spornych trwało będzie więcej niż 5 dni 
roboczych od dnia następnego po wpłynięciu zawiadomienia o nierozstrzygniętym sporze, to 
termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas rozstrzygnięcia sporu.  
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§ 18 
[PRAWO WŁAŚCIWE] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy – Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
§ 19 

[KLAUZULA SALWATORYJNA] 
1. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się 

nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 
2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, 

niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony 
cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych 
luk w umowie. 

 
§ 20 

[ADRESY DO KORESPONDENCJI] 
1. Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej 

umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o 
zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie 
oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres. 

2. Strony dopuszczają w trakcie realizacji Robót komunikowanie się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika czynności na 
budowie. 

3. Strony podają następujące adresy poczty elektronicznej: 
1) Zamawiający: …………………………………………….. 
2) Wykonawca: ……………………………………………… 

 
§ 21 

[EGZEMPLARZE UMOWY] 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 
dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
…………………….        …………………………. 
 
 
*Zamawiający, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy, ewentualne 
literówki, błędne odniesienia, skoryguje pominięcia części wyrazów i niewłaściwą odmianę wyrazów oraz dokona 
innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie mających znaczenia dla brzmienia umowy. 


