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GPIR.271.1.1.2023                                                                                          Załącznik Nr 5 do SWZ        
             

PROJEKT UMOWY  

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nr ………………./2022 

 

zawarta w dniu: ……………………………… 2023 r. pomiędzy: Gminą Skołyszyn, NIP: 6851651203, 

REGON: 370440382,  z siedzibą:  38-242 Skołyszyn 12, reprezentowaną przez: Bogusław 

Kręcisz –Wójt Gminy, przy udziale Jacka Kędziora – Skarbnika Gminy - zwanym dalej 

ZAMAWIAJĄCYM ,  

a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..………., z siedzibą: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

 
PREAMBUŁA 

Na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) oraz Uchwały 
Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia  
28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.)  
w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych oraz Regulaminu Drugiej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Zamawiający uzyskał 
od Banku Gospodarstwa Krajowego „Wstępną Promesę” NR Edycja2/2021/8895/Polski Ład  
z dnia 11 marca 2022 r., stanowiącą potwierdzenie zakwalifikowania Gminy Skołyszyn przez 
Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji pn. 
"Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skołyszyn ”. 

 
DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszej Umowie użyto któregokolwiek z poniższych pojęć, należy przez nie 
rozumieć: 

• „Promesę” należy rozumieć dokument potwierdzający objęcie w/w inwestycji 
„Dofinansowaniem” oraz stanowiący zapewnienie sfinansowania inwestycji w części 
ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; 

•  „Dofinansowanie” należy rozumieć środki pieniężne przyznane przez BGK 
Zamawiającemu na podstawie Promesy, do kwoty stanowiącej 95% wynagrodzenia 
ryczałtowego Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 umowy,  jednak do kwoty nie 
wyższej jak 4.750.000,00 zł. – wypłacane Wykonawcy po zakończeniu i odebraniu 
całości przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót; 

• „Udział własny” Zamawiającego należy rozumieć kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy 
wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy określonym w § 7 ust. 1 umowy  
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a wysokością „Dofinansowania”, jednak kwotę nie mniejszą niż 5% wynagrodzenia 
ryczałtowego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy – wypłacany 
Wykonawcy w formie zaliczki na podstawie faktury zaliczkowej. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę strony zawierają niniejszą umowę (zwaną w dalszej części 

Umową), o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. 
zm.) – zwaną w dalszej części umowy „PZP”.  

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa  
i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skołyszyn”, w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.  

3. W ramach Umowy Wykonawca wykona przebudowę lub modernizację poniżej 
wymienionych odcinków dróg: 

1) Przebudowa drogi wewnętrznej „Czermianka pod lasem” na działkach nr ew. 2510  

i 2515 w m. Święcany – odcinek o długości 960 m. 

2) Remont drogi gminnej nr 113716R „Sikorówka” w m. Święcany w ramach zadania 

pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113716R „Sikorówka” w m. Święcany” – 

odcinek o długości 640 m. 

3) Remont drogi gminnej b.n. „Czermianka” dz. nr ewid. 70/10, 65/4, 70/7, 69/2, 

70/14, 65/6, 70/12, 2494 w m. Święcany w ramach zadania pn. „Modernizacja 

drogi gminnej b.n. „Czermianka” dz. nr ewid. 70/10, 65/4, 70/7, 69/2, 70/14, 65/6, 

70/12, 2494 w m. Święcany w m. Święcany– odcinek o długości 650 m. 

4) Remont drogi gminnej nr 113680R „Rędziny” w m. Święcany w ramach zadania pn. 

„Modernizacja drogi gminnej nr 113680R „Rędziny” w m. Święcany” – odcinek  

o długości 580 m. 

5) Przebudowa drogi wewnętrznej k. Sokulskiego na działce ewid. nr 475/3  

w m. Harklowa – odcinek o długości 91 m. 

6) Remont drogi gminnej nr 113693R „Góry k. kościoła” w m. Jabłonica w km  

0+000 – 0+500 w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113693R 

„Góry k. kościoła” w m. Jabłonica w km 0 +000 – 0+500” – odcinek o długości  

500 m. 

7) Remont drogi gminnej nr 113656R „Zadębina” w Jabłonicy w k 0+300 – 1+275  

w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113656R „Zadębina”  

w Jabłonicy w k 0+300 – 1+275” – odcinek o długości 975 m. 

8) Remont drogi gminnej nr 113660R „Jesionka” w m. Bączal Górny w ramach zadania 

pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113660R „Jesionka” w m. Bączal Górny” – 

odcinek o długości 683 m. 
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9) Remont drogi gminnej nr 113668R „Zawodzie w kierunku Osobnicy”  

w m. Przysieki w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113668R 

„Zawodzie w kierunku Osobnicy” w m. Przysieki” – odcinek o długości 364 m. 

10) Przebudowa drogi wewnętrznej „Tłoki” na działkach nr ew. 589/1 i 589/2 w m. 

Przysieki – odcinek o długości 500 m. 

11) Remont drogi gminnej nr 113666R „Babis” w m. Sławęcin w ramach zadania pn. 

„Modernizacja drogi gminnej nr 113666R „Babis” w m. Sławęcin” – odcinek  

o długości 550 m. 

12) Remont drogi gminnej nr 113701R „Zamczysko” w m. Kunowa w ramach zadania 

pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113701R „Zamczysko” w m. Kunowa” – 

odcinek o długości 685 m. 

13) Remont drogi gminnej nr 113663R „Osiedle” w m. Skołyszyn w ramach zadania pn. 

„Modernizacja drogi gminnej nr 113663R „Osiedle” w m. Skołyszyn” – odcinek  

o długości 245 m. 

14) Przebudowa drogi wewnętrznej „Dworki w kierunku Pniaki” na działkach nr ew. 

324, 325/3, 327/1 w m. Lipnica Górna – odcinek o długości 400 m. 

15) Remont drogi gminnej nr 113667R w m. Siedliska Sławęcińskie w ramach zadania 

pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113667R w m. Siedliska Sławęcińskie – odcinek 

o długości 418 m. 

16) Przebudowa drogi wewnętrznej „koło Bajczarni” na działach nr ew. 39/1  

w m. Harklowa – odcinek o długości 569 m. 

17) Remont drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w m. Bączal Dolny w ramach zadania 

pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w m. Bączal Dolny” – 

odcinek o długości 800 m. 

4. Zakres prac i sposób ich wykonania został szczegółowo opisany w SWZ, dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
stanowiących  odpowiednio załączniki nr 1-3 do niniejszej Umowy. Podana kolejność 
określa hierarchię wymienionych dokumentów w przypadku rozstrzygania sporów co do 
rozbieżności w ich treści. 

5. Oferta Wykonawcy z dnia .................... stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 
 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do dnia 31 października 2023 r. od 
dnia zawarcia Umowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym 
przez Zamawiającego Harmonogramem prac, o którym mowa w § 4. 

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania 
protokołu odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 
przedstawiciela/i/ Zamawiającego. 

 
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZÓR 

§ 3 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 10 dni 

roboczych od podpisania niniejszej Umowy, po uprzednim: 
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1) Przedłożeniu przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
dokumentów potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia, o której  
mowa w § 18, 

2) Doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury 
zaliczkowej wraz z zabezpieczeniem zwrotu zaliczki, o których mowa w § 8. 

2. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy, aż do chwili jego oddania, ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za 
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie 
przyległym – graniczącym w związku z prowadzonymi robotami wraz  
z odpowiedzialnością cywilną w stosunku do osób trzecich. 

3. Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy: ………………………, 
Nr uprawnień. 
Zmiana Kierownika Budowy w trakcie trwania Umowy nie stanowi zmiany Umowy. 

4. Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po podpisaniu niniejszej 
Umowy. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprócz praw i obowiązków wynikających z ustawy 
Prawo budowlane, jest uprawniony do zwoływania rad budowy z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, 
monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania  
z Harmonogramem prac, kontrolowania rozliczeń budowy, zwoływania rad budowy  
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz 
innych zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość rad budowy na co najmniej 1 
spotkanie w miesiącu. W razie potrzeby  Inspektor nadzoru może zwołać radę budowy 
częściej niż wyżej opisano.   

6. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących realizacji 
Umowy, wykonania i zaawansowania prac, w szczególności dotyczących postępu prac 
albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 
Umowy. 

7. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w radach budowy. 
8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestników 

rady budowy o terminie i miejscu rady, prowadzi radę i protokołuje, a kopie protokołu 
lub ustaleń dostarcza najpóźniej do 3 dni roboczych od rady wszystkim osobom biorącym 
udział w radzie. 

9. Do ustaleń zapisanych w protokole rady budowy uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu  
3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa 
się za wiążące, oprócz tych które stają się wiążące od dnia narady, co zostanie 
stwierdzone w protokole rady budowy. 

 
HARMONOGRAM PRAC I KOSZTORYS ROBÓT 

§ 4 
1. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia podpisania niniejszej 

Umowy opracować i dostarczyć Zamawiającemu: 
a) Harmonogram prac, zawierający wykaz robót wraz z terminami ich wykonania. 

Harmonogram prac podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i wymaga pisemnej 
akceptacji Zamawiającego, 

b) Szczegółowy kosztorys robót, na podstawie którego została opracowana oferta 
Wykonawcy. 
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2. Uchybienie terminowi, o którym mowa w ust. 1 będzie skutkowało naliczeniem przez 
zamawiającego kar umownych, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 15. 

4. W przypadku aktualizacji Harmonogramu prac Wykonawca sporządza niezwłocznie, 
jednak nie później nie w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 
projekt zaktualizowanego Harmonogramu prac i przedstawia go Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu 
zaktualizowanego Harmonogramu akceptuje go lub zgłasza uwagi.  

5. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga aneksu do Umowy, wymaga jednak ostatecznej 
akceptacji przez Zamawiającego. 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 5 
1. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt ma:  

1) Wykonać i umieścić prostopadle do budowanej drogi po 1 szt. dwustronnej tablicy 
informacyjnej, o której mowa w § 10 Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia  
1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych. Tablicę należy wykonać z uwzględnieniem przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Ostateczny 
wzór tablicy oraz miejsce ustawienia tablicy powinny być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Tablica, o której wyżej mowa winna być zamontowana na każdym 
odcinku remontowanej lub przebudowywanej drogi objętej umową, tj. 17 szt. tablic. 

2) Zabezpieczyć i oznakować teren budowy, umieścić w widocznym miejscu tablice 
informacyjne i ostrzegawcze. 

3) Opracować i wdrożyć projekt tymczasowej organizacji ruchu. 
4) Wprowadzić oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem stałej organizacji 

ruchu. 
5) Strzec mienia, w tym własnego znajdującego się na przekazanym mu terenie i chronić 

od żywiołów oraz zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi  
i środowiska. Wykonawca odpowiada za przejęty teren budowy w całości oraz 
zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej 
staranności. 

6) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz 
niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany  
i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego 
terenem.  Wykonawca jest właścicielem powstałych na budowie odpadów. 

7) Ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz 
inne koszty towarzyszące, w tym w szczególności: robót przygotowawczych, 
porządkowych, związanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do 
składowanych materiałów. 

8) Ponosić koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (w tym energii 
elektrycznej, wody, łączności), niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty 
związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości,  

9) Po zakończeniu robót budowlanych uporządkować teren budowy, przywrócić teren 
przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym 
na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie 
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budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy 
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku.  
W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie 
podmiotowi zewnętrznemu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie 
zastępcze).  

10) Zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), w tym sporządzenie 
inwentaryzacji powykonawczej,  

11) Zapewnić ochronę punktów osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego punktu 
osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej w przypadku 
jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt. 

12) Zapewnić własnym staraniem i na własny koszt niezbędne specjalistyczne nadzory 
branżowe właścicieli sieci i instalacji.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy również:  
1) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wskazanym  

 w § 3 ust. 1. 
2) Opracowanie i terminowe przedłożenie Zamawiającemu Harmonogramu prac oraz 

szczegółowego kosztorysu robót, o których mowa w § 4 ust. 1. 
3) Terminowe przedłożenie Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność  

z oryginałem dokumentów ubezpieczenia na cały okres trwania prac budowlanych, 
o którym mowa w § 18. 

4) Terminowe doręczenie Zamawiającemu faktury zaliczkowej wraz z zabezpieczeniem 
zwrotu zaliczki, o których mowa w § 8. 

5) Doręczenie Zamawiającemu końcowej faktury VAT, w terminie określonym w § 9 
ust. 7. 

6) Terminowe przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów dotyczących 
osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę, o których 
mowa w § 15, 

7) Wykonanie przedmiotu Umowy w całości z materiałów własnych, dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, po wcześniejszym ich zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do użycia 
materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,  
a także stosowania materiałów oraz wyrobów i urządzeń nowych, posiadających 
odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, będą 
przechowywane na terenie budowy i udostępniane Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego/Zamawiającemu na każde żądanie, a po zrealizowaniu przedmiotu 
umowy, przekazane w komplecie Zamawiającemu. 

8) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej  
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zgodnie  
z niniejszą Umową. 

9) Prowadzenie robót w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów, 
z jak najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców. 
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10)  Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przyległego do terenu budowy oraz 
zapewnienia, na własny koszt, podczas całego okresy trwania robót, dostępu do 
terenów i nieruchomości położonych w pobliżu terenu budowy. 

11) Zawiadomienia właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu 
budowy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku możliwości 
dojazdu do tych nieruchomości i ich czasie trwania; każdorazowo  
w przypadku powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie 
właścicieli lub użytkowników nieruchomości, Wykonawca zobowiązany będzie do jej 
naprawienia na swój koszt. 

12) Prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich oraz 
wyłączający powstanie szkód; w przypadku powstania szkód koszt ich usunięcia 
obciąża Wykonawcę. 

13) Zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierowników robót i kierownika 
budowy posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. 

14) Ścisła współpraca z Zamawiającym oraz nadzorem inwestorskim, w tym 
uczestniczenie w radach budowy.  

15) Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, a także 
odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach 
związanych z BHP, w zakresie prowadzonych robót. 

16) Usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
17) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokołów z prób, pomiarów. 
18) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni dróg dojazdowych w trakcie wykonania 

robót. 
19) Utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy,  

w przypadku zabrudzenia dróg dojazdowych do terenu budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do uprzątnięcia tych dróg. 

20) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

21) Porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz likwidacja zaplecza 
własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót. 

22) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za szkody wobec Zamawiającego oraz osób 
trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy na 
terenie budowy i na terenie do niego przyległym, w tym dróg dojazdowych do terenu 
budowy, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego 
oraz za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości. 

23) Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane podczas  
usuwania wad  w okresie gwarancji i rękojmi. 

24) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

25) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski  
w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. 

26) Ponoszenie kosztów płatnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń oraz prób  
i sprawdzeń przedmiotu umowy. 

27) Zgłoszenie w formie pisemnej wykonania robót do odbioru końcowego, 
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28) Zgłaszanie z 3 – dniowym wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  
o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót 
zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.  

 
PODWYKONAWCY 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 
2. Strony ustalają, że następujące zakresy robót będą wykonywane:  

a) osobiście przez Wykonawcę: …………………….. 
b) za pomocą podwykonawców:……… /zakres robót/ ............ /nazwa albo imię i nazwisko 

oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi/. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w pkt b) w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. Jeżeli podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
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 oraz 

-   brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 
3. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową. 
Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

5. 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, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub 
projektem jej zmian. 

6. 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. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, w szczególności niespełniającej wymagań określonych w SWZ, oraz gdy 
przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne  
z SWZ. Niezgłoszenie  zastrzeżeń do przedłożonego projektu w terminie 14 dni uważa się 
za akceptację projektu umowy. 

8. Każda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robót budowlanych musi 

zawierać m.in. postanowienia dotyczące:  

a. zakresu robót przewidzianego do wykonania (załączyć kosztorys, który stanowić 

będzie załącznik do umowy z Podwykonawcą),  

b. terminu wykonania,  

c. wynagrodzenia i terminów płatności,  

d. postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na 

zawarcie (zmianę/modyfikację) umowy przez Podwykonawcę z dalszym 

Podwykonawcą, 

e. rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku 

rozwiązania niniejszej umowy. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

10. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

sytuacji niespełnienia wymagań określonych w SWZ, oraz gdy termin zapłaty jest dłuższy 

niż 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne z SWZ.  Niezgłoszenie sprzeciwu  

do przedłożonej umowy w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy. 

Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,   

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. 

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

o wartości większej niż 50.000 zł. 

12. 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 lub usługi. Jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

14. W przypadku, o którym mowa w pkt 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Pozostałe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w § 17 umowy. 

 
WYNAGRODZENIE 

§ 7 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie   

z ceną ofertową ustala się na kwotę brutto .............................................................zł 
słownie:................................................................................................................................, 
w tym: 

1) Przebudowa drogi wewnętrznej „Czermianka pod lasem” na działkach nr ew. 2510  

i 2515 w m. Święcany – …………………………………………………… zł brutto; 

2) Remont drogi gminnej nr 113716R „Sikorówka” w m. Święcany  - 

……………………………………………………. zł brutto; 

3) Remont drogi gminnej b.n. „Czermianka” w m. Święcany - …………………………………. 

zł brutto; 

4) Remont drogi gminnej nr 113680R „Rędziny” w m. Święcany - ……………………………… 

zł brutto; 

5) Przebudowa drogi wewnętrznej k. Sokulskiego na działce ewid. nr 475/3  

w m. Harklowa – ……………………………………. zł brutto; 

6) Remont drogi gminnej nr 113693R „Góry k. kościoła” w m. Jabłonica w km  

0+000 – 0+500 - ……………………………………………. zł brutto; 

7) Remont drogi gminnej nr 113656R „Zadębina” w Jabłonicy w k 0+300 – 1+275  

- ………………………………………….. zł brutto; 

8) Remont drogi gminnej nr 113660R „Jesionka” w m. Bączal Górny  - 

……………………………………………….. zł brutto; 

9) Remont drogi gminnej nr 113668R „Zawodzie w kierunku Osobnicy”  

- ……………………………………………… zł brutto; 

10) Przebudowa drogi wewnętrznej „Tłoki” na działkach nr ew. 589/1 i 589/2 w m. 

Przysieki – …………………………………………. zł brutto; 

11) Remont drogi gminnej nr 113666R „Babis” w m. Sławęcin  - 

…………………………………………. zł brutto; 

12) Remont drogi gminnej nr 113701R „Zamczysko” w m. Kunowa  - 

………………………………….. zł brutto; 

13) Remont drogi gminnej nr 113663R „Osiedle” w m. Skołyszyn  - 

……………………………….…. zł brutto; 

14) Przebudowa drogi wewnętrznej „Dworki w kierunku Pniaki” na działkach nr ew. 

324, 325/3, 327/1 w m. Lipnica Górna – ……………………..…………………… zł brutto; 

15) Remont drogi gminnej nr 113667R w m. Siedliska Sławęcińskie - 

………………………………. zł brutto; 
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16) Przebudowa drogi wewnętrznej „koło Bajczarni” na działach nr ew. 39/1  

w m. Harklowa – …………………………………………….. zł brutto; 

17) Remont drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w m. Bączal Dolny - 

……………………………………………………. zł brutto; 

18) Montaż tablic informacyjnych (17 szt.), o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 - 

……………………………………………………… zł brutto. 

2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają i oświadczają, 
że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie 
całego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy oraz zawiera 
wszelkie koszty niezbędne do jej wykonania.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane  
z realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy  
i obowiązujących przepisów, w tym w szczególności: koszty wykonania tablic 
informacyjnych, koszty zakupu i transportu materiałów i wyrobów budowlanych, koszty 
wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym 
koszty związane z zapewnieniem i dostawą mediów do dnia odbioru przedmiotu 
Umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane  
z wykonaniem przekopów kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego 
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robót, w tym koszty 
wykonania wszelkich prac związanych z usunięciem przeszkód uniemożliwiających lub 
ograniczających wykonanie robót objętych przedmiotem Umowy, także tych 
znajdujących się w ziemi, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian 
istniejącej zinwentaryzowanej infrastruktury (istniejących sieci przyłączy), koszty 
związane z wystąpieniem podłoża skalnego, obiektów i budowli podziemnych, 
naziemnych itp.) kolidujących z zadaniem, koszty opracowania i wdrożenia projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, koszty wprowadzenia stałej 
organizacji ruchu, koszty związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty 
związane z realizacją Umowy. 

4. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Umowie, uznaje się że Wykonawca 
uwzględniła wszelkie dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale 
niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie w całości obejmuje 
wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności zaistniałe w związku z wykonywaniem 
przedmiotu Umowy, w tym ceny wszelkich materiałów lub usług, a także wszelkie prace  
i wydatki dodatkowe bądź inne koszty, czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione 
bądź nie określone w Umowie, albo które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia 
przedmiotu Umowy, albo mogą stać się nieodzowne w celu przezwyciężenia takiego 
ryzyka lub nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem przedmiotu Umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego  
w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zaistnienia okoliczności określonych  
w niniejszej Umowie oraz obowiązujących regulacjach prawnych.  

 
ZALICZKA I ZABEZPIECZENIE ZALICZKI 

§ 8 
1. Zamawiający zgodnie z zasadami Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia  
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w kwocie odpowiadającej wysokości „Udziału własnego” Zamawiającego, tj. w kwocie 
…………………………… zł brutto,  słownie: ................................................................................ 

2. Zaliczka, o której mowa w ust. 1 zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia należnego 
wykonawcy i rozliczona w fakturze końcowej. 

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej lub w formie gwarancji bankowej, na kwotę gwarancyjną równą 
kwocie udzielanej zaliczki. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zabezpieczenia 
zaliczki powinna obejmować okres co najmniej 30 dni po upływie terminu zakończenia 
robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. W sytuacji gdy, wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu do umowy lub  najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany 
jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia zaliczki. 

4. Wykonawca doręczy Zamawiającemu fakturę zaliczkową wraz z zabezpieczeniem zaliczki 
w terminie nie krótszym niż  2 dni robocze przed terminem przekazania placu budowy,  
o którym mowa w § 3 ust. 1. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich 
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminu umownego w zakresie 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej oraz zabezpieczenia 
zaliczki, na wskazany w fakturze zaliczkowej nr rachunku bankowego.  

6. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury zaliczkowej  
w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z postanowieniami Umowy, zaliczka płatna 
będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę w fakturze zaliczkowej konto, po 
otrzymaniu korekty do faktury zaliczkowej. 

7. Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa przekazana przez Wykonawcę na 
poczet zabezpieczenia zaliczki będzie bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie 
Zamawiającego. Wykonawca zapewni aby gwarancja była ważna i wykonalna, aż do dnia 
rozliczenia zaliczki fakturą końcową Vat. 

8. Zabezpieczenie zaliczki zostanie zwrócone Gwarantowi w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej końcowej faktury Vat. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę przed 
rozpoczęciem robót budowlanych, cała wartość udzielonej zaliczki stanie się natychmiast 
wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 21 dni roboczych od 
dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej całości zaliczki.  

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę po 
zrealizowaniu części robót budowlanych, udzielona zaliczka zostanie rozliczona za roboty 
faktycznie wykonane, w oparciu o regulacje § 14 ust. 2 i 3. Nierozliczona część udzielonej 
zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę  
w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej 
części zaliczki. 

 
ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 9 
1. Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określone w niniejszej Umowie zostały 

ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w: 
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a) Uchwale Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia 
Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, 

b) Regulaminie BGK – regulaminie, o którym mowa w § 11 uchwały Rady Ministrów  
Nr 84/2021. 

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego  
w § 7 ust. 1 nastąpi po zakończeniu i odebraniu całości przedmiotu Umowy, na 
podstawie protokołu odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonywane na 
podstawie wystawionej przez Wykonawcę końcowej faktury Vat, obejmującej kwotę 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, pomniejszoną o kwotę wypłaconej 
przez Zamawiającego zaliczki, o której mowa w § 8 ust. 1. Końcowa faktura Vat będzie 
zawierała numer wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu przed przekazaniem placu 
budowy faktury zaliczkowej. 

4. Podstawą do wystawienia końcowej faktury Vat będzie podpisany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru 
końcowego, po zakończeniu całości przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie Inwestycji w części niepokrytej 
„Udziałem własnym” Zamawiającego, do czasu uzyskania przez Zamawiającego wypłaty  
z „Promesy”. 

6. Faktura Wykonawcy, o której mowa w ust. 3, będzie płatna przez Zamawiającego  
w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 
Zamawiającemu, jednak w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru 
końcowego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu fakturę, o której mowa w ust. 6 
w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Faktury należy wystawić na nabywcę: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, 
które jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP 
6851651203, odbiorcą faktury będzie Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn. 
Faktury należy składać w siedzibie Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38 – 242 Skołyszyn lub 
elektronicznie za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Po przesłaniu 
faktury za pomocą platformy należy poinformować Zamawiającego o tym fakcie. 

9. W przypadku robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych za pomocą 
zaakceptowanych lub przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami umów o podwykonawstwo, warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia 
określonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie Zamawiającemu przed upływem 
terminu płatności faktury Wykonawcy dowodów potwierdzających zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: 
protokołów odbioru robót od podwykonawców i dalszych podwykonawców, faktur 
wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz dowodów ich 
zapłaty, w szczególności zrealizowanych przelewów bankowych. W przypadku 
niedoręczenia powyższych dowodów Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia 
Wykonawcy do czasu ich doręczenia w części równej sumie kwot wynikających  
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W tym przypadku brak zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek 
odsetek ustawowych. 

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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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 zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający dokonuje zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania wezwania z zastrzeżeniem ust. 13 i 14. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.10, 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. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

16. Cesje należności wynikających z niniejszej umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, 

17. Płatność należności wynikającej z wystawionej faktury nastąpi przy zastosowaniu 
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od 
towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). 

 
ZABEZPIECZENIE 

§ 10 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

ofertowej brutto podanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę 
………….…..……. zł, słownie: ….……………………….…….. 

2. Zabezpieczenie to, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wniesione jest w formie ……………………………..………………………  
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3. Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz: Gminy Skołyszyn, z przeznaczeniem na pokrycie 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione  
w następujący sposób:  
a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego i  uznania robót za należycie wykonane,  
b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady i gwarancji - nie dłużej jednak niż 5 lat od odbioru końcowego.  
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku  bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. W sytuacji gdy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym 
mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub  najpóźniej  
w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo – jeżeli nie jest to 
możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego na okres wynikający z aneksu do umowy. 

7. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy 
zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to 
możliwie do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego pod rygorem zapłaty kar umownych. 

 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 11 
1. Na wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia Wykonawca udziela ………… 

miesięcznej gwarancji od dnia odbioru końcowego, wg zasad określonych w niniejszym 
paragrafie. 

2. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli  wady te ujawnią 
się w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1.  

3. Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi w terminie   
wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego. Przed wyznaczeniem  terminu, o którym 
wyżej mowa, Zamawiający powinien zasięgnąć opinii  Wykonawcy.  

4. Koszty płatnych przeglądów urządzeń w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 
5. Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca dokonał 

usunięcia  istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od 
chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji. 

6. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień  
z tytułu rękojmi przez okres …….….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Okres 
rękojmi zrównuje się z okresem gwarancji. 

7. Strony rozszerzają uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi w ten sposób, że: 
a)  w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu  gwarancji i rękojmi; 
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b) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia zapłaty kar umownych z tytułu 
niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy, w tym zapłaty zastrzeżonych  
w umowie kar za zwłokę określonych w § 12. 

 
ODBIORY 

§ 12 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości przedmiotu 

Umowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy w terminie nie krótszym niż 20 dni przed upływem 
terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Podstawą do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, będą faktycznie zakończone 
roboty budowlane. 

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie  
o gotowości wykonanych robót budowlanych do odbioru, składając jednocześnie 
kompletną dokumentację powykonawczą obejmującą: 

a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane; 

b) dokumentację geodezyjną; 
c) zaświadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności potwierdzające 

dopuszczenie materiałów wykorzystanych do realizacji robót do stosowania  
w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

d) protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu – zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru; 

e) protokoły badań i sprawdzeń, dokumenty, zaświadczenia; 
f) kosztorysy powykonawcze – zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

5. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru częściowego/końcowego w ciągu  
7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia go  
o osiągnięciu gotowości do odbioru robót budowlanych. 

6. Czynności odbioru robót objętych przedmiotem Umowy zostaną zakończone najpóźniej  
w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia odbioru.  

7. Z czynności odbiorowych robót budowlanych będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych stwierdzone zostaną wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy 

technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może przerwać czynności odbioru 
wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia wad, a po jego upływie 
powrócić do wykonywania czynności odbioru. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do  
1 miesiąca od jego upływu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji; 

b) jeżeli wady nie są istotne, a: 
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− wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru 
termin ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 
wyznaczonym, Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji,   

− wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad,  
o których mowa w ust. 8 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

10. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

11. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego gotowość 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

12. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  3 dni od dnia 
zgłoszenia o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony Protokołem odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 

13. W przypadku nie zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany 
odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 
przywrócić stan poprzedni. 
 

KARY UMOWNE 
§ 13 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane 
w następujących wypadkach i wysokościach: 
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w terminie zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki,  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1,  

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego  
w § 7 ust.1, 

5) za brak doręczenia końcowej faktury Vat w terminie określonym w § 9 ust. 7 Umowy, 
w wysokości 10 000 zł, 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego  
w § 7 ust. 1, za każdy dzień nieterminowej zapłaty, 
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7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 3% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust.1, 

8)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, 
w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie  
z regulacją w § 6 ust. 14, w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 7 ust. 1, 

10) za nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w § 10 
ust. 7 w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

11) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 6 ust. 2 zdanie 2 i 3  
– w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

12) za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę i Podwykonawcę przez 
cały okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia 
odbioru końcowego robót, na podstawie umowy o pracę osób świadczących prace 
związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 
polegające na wykonywaniu robót budowlanych określonych w § 15 ust. 1 -  
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników - za każdą 
osobę, 

13) za każdy przypadek nieprzedłożenia w terminach Zamawiającemu dokumentów,  
o których mowa w § 15 ust. 2-7 - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu, 

14) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia w związku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 
ust. 1.  

15) za nieterminowe przekazanie Zamawiającemu Harmonogramu prac i kosztorysu,  
o których mowa w § 4 ust. 1, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 7 ust. 1., za każdy dzień zwłoki. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron 
niniejszej umowy wynosi 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 
Umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych. 

4. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego  
w § 7 ust. 1 Umowy. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 14 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

następujących okoliczności: 
1) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni. 
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2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy 
zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty 

faktycznie wykonane, zgodnie z regulacjami wynikającymi z niniejszej umowy, 
2) protokolarnego przejęcia terenu budowy. 

3. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy roboty 
przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała 
odstąpienie od umowy.  
 

WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
§ 15 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia 
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego 
robót, zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związane  
z wykonywaniem czynności, polegających na wykonywaniu robót budowlanych 
określonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzętu budowlanego oraz 
pracownicy fizyczni bezpośrednio wykonujący roboty budowlane. Oświadczenie 
stanowić będzie załącznik do umowy. 

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz podpisania przez 
Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
oświadczenie o liczbie osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy  
o pracę (zawierające informacje w tym dane osobowe służące do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko 
pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika). 

3. 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: 

− oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę; 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace 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.  

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudniania Pracowników, o których mowa w niniejszym paragrafie.  
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5. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty 
budowlane na placu budowy. 

6. Dopuszczalna jest zmiana ilości pracowników wykonujących roboty budowlane na 
podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana ilości 
pracowników wykonujących roboty budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia przez 
Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego 
oświadczenia, o których mowa w ust. 2. Zmiana załącznika do umowy nie wymaga 
zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

7. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązuje się przedłożyć, poświadczone za zgodność kopie umów o pracę zawartych 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane 
objęte niniejszą umową, zawierającą informacje, w tym dane osobowe niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

 
ZMIANY UMOWY 

§ 16 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych 
do tego przedstawicieli obu stron. 

2. Warunki zmian treści Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych: 
1) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa  

poprzez zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy, w poniższych przypadkach: 
a) niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, 
b) konieczność wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy, 
c) wystąpienia działań żywiołów powodzi, wiatru, pożaru, osunięcia ziemi lub 

działania innego żywiołu lub wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć 
zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, 
które nastąpiły po dniu wejścia w życie Umowy, 

d) nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym  
w umowie, 

e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 
przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f)  wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.  
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki określone  
w pkt. 2,  

i) wystąpienia robót dodatkowych. 
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Przedłużenie terminu wykonania robót następuje o czas obejmujący ilość dni 
niewykonywania robót z wyżej wymienionych przyczyn, udokumentowanych  
i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

2) Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 
a) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z   jej postanowieniami; 
b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB,  
a wynikających ze stwierdzonych wad tych dokumentów lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym 
przedmiotu Umowy - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz 
Projektanta; Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu 
różnicowego, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem robót 
podstawowych a kosztorysem uwzględniającym zmiany. Roboty mogą zostać 
wprowadzone po złożeniu wniosku do Zamawiającego wraz z kosztorysem 
różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego; 

c) wystąpienia robót dodatkowych – w przypadku: konieczności wykonania robót, 
których nie można było przewidzieć w oparciu o  dokumentację projektową oraz 
STWiORB, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, jak również w przypadku wystąpienia 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji bądź 
innych obiektów budowlanych - na żądanie Zamawiającego, na wniosek 
Wykonawcy oraz Projektanta. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem 
robót podstawowych a kosztorysem uwzględniającym zmiany. Roboty dodatkowe 
mogą zostać wprowadzone po złożeniu wniosku do Zamawiającego wraz  
z kosztorysem różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru  
i Zamawiającego; 

d) wystąpienia robót zamiennych – roboty zamienne mogą zostać wprowadzone na 
żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiający 
pisemnie powiadamia Wykonawcę, o konieczności wykonania robót zamiennych. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu różnicowego, który 
stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem dla robót podstawowych,  
o którym mowa a kosztorysem robót zamiennych. Na wniosek Wykonawcy  
i Projektanta roboty zamienne mogą zostać wprowadzone po złożeniu wniosku do 
Zamawiającego zawierającego zestawienie robót zamiennych wraz z kosztorysem 
różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego; 

e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

3) Zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia jest możliwa  
w przypadku: 
a) wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy  

w stosunku do treści oferty w oparciu o warunki określone w pkt 2, jeżeli zmiana 
powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia, które nie 
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jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie 
dokonana po przedstawieniu szczegółowego zestawienia rzeczowo – finansowego 
przez Wykonawcę i zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru  
i Zamawiającego; 

b) zmiany (obniżenie lub podwyższenie) stawki podatku VAT  na roboty budowlane 
Strony wprowadzą zmiany do Umowy w zakresie należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy, poprzez uwzględnienie obowiązującej stawki podatku VAT 
dla zakresu  robót wykonywanych po dniu wejścia w życie zmiany tej stawki. 

3. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 4 
Umowy, powodującej zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7, bądź terminu 
wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym będzie sporządzenie 
aneksu do Umowy.  

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE 
SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB 

SPRZECIWU 
§ 17 

1. Umowa musi zawierać określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy 
zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się  
o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako 
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami 
konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich. 

2. Umowa musi zawierać wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy, obowiązki 
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu. 

3. Umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, kształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym  
a wykonawcą. 

4. Zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót 
wynikających z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców nie może 
przekraczać wynagrodzenia wynikającego z umowy między Zamawiającym  
a Wykonawcą. 

6. Termin wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być 
zgodny z terminem wynikającym z umowy między zamawiającym a wykonawcą. 

7. Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi być zgodny  
z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi 
odbyć się przed odbiorem tych robót przez Zamawiającego od wykonawcy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni licząc od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 
roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
musi zostać wystawiona i doręczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia odbioru robót od podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

11. Umowa musi przewidywać karę umowną w wysokości  nie wyższej niż 10 000 zł za brak 
wystawienia i doręczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury lub 
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni 
od dnia odbioru robót od podwykonawcy. 

 
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

§ 18 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania na czas obowiązywania Umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 50 % wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego, określonego w § 7 ust. 1. 

2. Koszt umowy, lub umów o których mowa w ust. 1, w szczególności składki 
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia,  w terminie 
nie krótszym niż 2 dni robocze przed terminem przekazania placu budowy, o którym 
mowa w § 3 ust. 1. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich 
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminu umownego w zakresie 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego 
przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 
ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy. 

 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWNE 

§ 19 
1. Ewentualne spory w relacjach Zamawiającego z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne 

związane z realizacją niniejszej Umowy w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, strony zobowiązują się do poddania ich rozwiązania w drodze mediacji 
przez mediatorów stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z regulaminem tego Sądu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.  

3. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzygać będzie 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  
i dwa dla Zamawiającego.  

 
Załączniki: 

1) Specyfikacja warunków zamówienia. 
2) Dokumentacja projektowa. 
3) STWiORB. 
4) Oferta Wykonawcy. 
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