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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 
 

UMOWA  NR ………………….. 

(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY) 

 

zawarta w dniu …………………………. w Bieruniu pomiędzy:  

Gminą Bieruń  

43-150 Bieruń  

ul. Rynek 14,  

NIP: 646-10-15-103 

zwaną dalej w tekście "Zamawiającym"   

reprezentowanym przez: 

......................................................................................................................................................... 

a 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

zwanym dalej w tekście "Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

......................................................................................................................................................... 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: 

ZP.271.....2021) prowadzonego w trybie podstawowym – negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 

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

zm.), została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 

budowlanych termomodernizacji budynku w ramach zadania pn.: „Modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj” dla Zadania nr .... pod nazwą: ............................ 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z zobowiązaniem 

zawartym w ofercie oraz z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

3. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń" jest 

współfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej : IV 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla 

działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs. 
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 § 2  

Zakres umowy 

1. Zamówienie obejmuje modernizację energetyczną obiektu dla Zadania nr .... pod nazwą: 

............................ 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w 

SWZ, a w szczególności:  

1) przygotować niezbędną dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

wymaganiami PFU wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunków, opinii 

rzeczoznawców, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wymogów z nich wynikających,  

2) złożyć do właściwego organu administracyjnego wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na budowę, bądź zgłoszenia  robót budowlanych;  

3) wykonać, na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, roboty 

budowlane wskazane w ust.1,  

4) sporządzić dokumentację powykonawczą,  

5) pełnić nadzór autorski przy realizacji robót wykonanych na podstawie opracowanej przez 

siebie dokumentacji projektowej.  

3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie m.in.: 

1) dokumentacji projektowej, w skład której wchodzić będzie:  

a) dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlane i techniczne w podziale na 

poszczególne branże (budowlana, sanitarna, elektryczna) - 4 egz. w formie papierowej;  

b) przedmiar robót budowlanych - 2 egz. w formie papierowej; 

c) kosztorys sporządzony wg wytycznych podanych w PFU o wartości zgodnej z ofertą 

Wykonawcy na element dotyczący realizacji robót budowlanych (kosztorys ten jest jedynie 

dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy oraz ograniczenia zakresu robót) - 2 egz. w 

formie papierowej;  

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - 2 egz. w formie 

papierowej;  

e) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ - 2 egz. w formie papierowej;  

f)  harmonogram rzeczowo - finansowy na wartość zgodną z ofertą Wykonawcy na element 

dotyczący realizacji robót budowlanych zawierający zestawienie robót budowlanych w 

porządku chronologicznym, ramy czasowe wykonania poszczególnych etapów i rodzajów robót 

objętych przedmiotem umowy wraz z szacunkiem przerobu określonego w kwotach brutto i 

przewidzianych płatności kwartalnych, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji 

określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych, zgodnie z którym będzie 

realizowany przedmiot umowy;  

g) całość dokumentacji wykonawczej przekazana w formie elektronicznej na płycie CD/DVD - 4 

egz.  

h) dokumentacja powykonawcza;  

i) całość dokumentacji powykonawczej przekazana w formie elektronicznej na płycie CD/DVD – 4 

egz.  

2) robót budowlanych w zakresie przyjętym w PFU oraz dokumentacji projektowej w tym m.in.:  

a) wykonanie robót budowlanych oraz robót, które nie zostały wyszczególnione w PFU, a są 

konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, 
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b) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli obowiązek taki zostanie nałożony w 

decyzji o pozwoleniu na budowę, 

c) realizowanie prac związanych z przedmiotem zamówienia na niewyłączonym z normalnej 

eksploatacji budynku obiekcie, o którym mowa w § 2 ust.1 w oparciu o harmonogram 

uzgodniony z Zamawiającym. Ze względu na charakter użytkowania budynku nie ma 

możliwości wyłączenia go w całości lub w części z użytkowania, w związku z czym realizacja 

zamówienia będzie przeprowadzana etapami w terminach i w godzinach wcześniej 

uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

§ 3  

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, ustala się na dzień 

zawarcia umowy. 

2. Wykonawca Przedmiot Umowy wykona w następujących terminach: 

a. Dokumentacja projektowa (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia 

na budowę/zgłoszenie robót ) zrealizowana będzie w nieprzekraczalnym terminie do  

9 miesięcy od daty zawarcia umowy; 

b. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej i nadzór autorski 

wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do dnia 31.07.2023 r.  

3. Termin zakończenia wykonania całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 – do dnia  

31.07.2023 r.  

 

§ 4  

Wynagrodzenie 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie netto:…………………… zł brutto: ................ zł obejmującej podatek VAT 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w tym: 

 a) za wykonanie dokumentacji projektowej kwota netto: ...................... zł VAT:………………   

……………………..zł brutto: ………………………….zł 

b) za pełnienie nadzorów autorskich kwota netto:...................... zł VAT:………………   

……………………..zł brutto: ………………………….zł  

c) za wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych   

kwota netto: ...................... zł VAT:………………   ……………………..zł brutto: ………………………….zł. 

2.Kwota wymieniona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia cały zakres przedmiotu 

zamówienia, wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ, obejmuje wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania 

całego zakresu przedmiotu zamówienia. 

 

§ 5 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

 

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1. Udzielenia Wykonawcy na jego żądanie pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowej 

realizacji umowy.  

2.  Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót,  
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w terminie do 3 dni przed datą określoną w harmonogramie rzeczowo - finansowym 

wskazującą na rozpoczęcie robót budowlanych;  

3.  Uczestniczenia w odbiorach prac zgłaszanych przez Wykonawcę;  

4. Zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w formie ryczałtowej, o którym mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, w trybie i na zasadach przewidzianych niniejszą umową;  

5. Opiniowania i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów w sprawach zastrzeżonych dla 

Zamawiającego związanych z realizacją umowy, dla których taka opinia lub zatwierdzenie 

będą wymagane;  

6.  Udziału przedstawiciela Zamawiającego w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania 

robót w przypadku odstąpienia od umowy;  

7.  Przystępowania w terminach do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, po pisemnym 

lub elektronicznym powiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót 

budowlanych. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Przedmiot umowy należy wykonać, zgodnie z opisem określonym w § 1 i 2 niniejszej umowy, oraz 

z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poż. oraz przepisami ochrony 

środowiska) i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) - zwanej dalej Prawem budowlanym, 

normami wspólnymi UE, zgodnie z niniejszą umową, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami 

przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia 

te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z dokumentami 

wskazanymi w § 1 ust. 2  oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu umowy, dokumentacją opisaną w § 

1 ust. 2 i nie wnosi do niej uwag i zastrzeżeń . 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do 

niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych 

informacji na każde żądanie Zamawiającego oraz umożliwienia mu sprawowania bieżącej kontroli 

realizacji Umowy. 

4. Jednocześnie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie w spotkaniach 

roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5.  Wykonawca obowiązany jest do uczestnictwa w organizowanych naradach koordynacyjnych z 

Zamawiającym i kierownikiem budowy, celem omówienia zagadnień związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjować takie narady w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby. 

6.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskania jego zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

2) wykonanie inwentaryzacji budynku i instalacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

opracowania dokumentacji projektowej,  

3) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych, decyzji i/lub zezwoleń w 

zakresie wynikającym z przepisów prawa,  

4) konsultowanie na etapie prowadzenia prac projektowych z Zamawiającym proponowanych 

rozwiązań projektowych, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
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najkorzystniejsze techniczne i ekonomiczne rozwiązania. Wszelkie uzgodnienia Stron w tym 

zakresie będą dokonywane w formie pisemnej;  

5) Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o przebiegu prac 

projektowych, objętych umową w formie raportu przesłanego jeden raz w miesiącu drogą e-mail 

lub złożonego osobiście w siedzibie Zamawiającego, w szczególności dotyczących stanu 

zaawansowania prac i zastosowanych rozwiązań projektowych, a także wskazywania wszelkich 

możliwych zagrożeń realizacji umowy - raport do dnia 30 – go każdego miesiąca. 

6) Uczestnictwo na każde żądanie Zamawiającego w spotkaniach koordynacyjnych w czasie prac 

projektowych, o terminie, których Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 4 dni 

przed planowanym spotkaniem. Zamawiający przewiduje max. 10 takich spotkań i zastrzega 

sobie możliwość przeprowadzania spotkań w terenie. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji 

projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji wymaganych Prawem budowlanym, 

pod względem zgodności z umową, przed złożeniem jej przez Wykonawcę w celu uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. W tym celu należy 

dostarczyć do siedziby Zamawiającego 1 egz. dokumentacji.  

8) W przypadku akceptacji dokumentacji, o której mowa w pkt. 7 Zamawiający przekaże 

Wykonawcy informację o braku uwag (zastrzeżeń) w terminie do 14 dni roboczych od daty jej 

otrzymania. 

9) W przypadku braku akceptacji dokumentacji, o której mowa w pkt. 7, tj. stwierdzenia wad lub 

braków w dokumentacji, Zamawiający wniesie uwagi w formie pisemnej. Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania poprawek w tej dokumentacji, zgodnie z uwagami Zamawiającego 

oraz do ponownego przedłożenia dokumentacji do akceptacji   nie później niż w ciągu 14 dni 

roboczych od zgłoszenia uwag. Zamawiający dokona odbioru poprawionej dokumentacji 

w terminie 7 dni roboczych od daty jej ponownego przekazania, jeżeli wskazane wady i braki 

zostały usunięte. Jeżeli wady lub braki nie zostały usunięte  

w wyznaczonym terminie jeden raz, procedura ulega powtórzeniu, jednakże nie wyłącza to 

możliwości żądania przez Zamawiającego prawa do naliczenia kary umownej za opóźnienie, na 

warunkach opisanych w § 19. 

10) W razie, gdy Wykonawca nie dokona niezbędnych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji, 

zgodnie z ust. 9, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 

2 miesięcy od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do dokonania poprawek lub 

uzupełnień oraz naliczenia kary umownej zgodnie z niniejszą umową. 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia podanych w pkt. 8-9 terminów na wniesienie 

uwag do przedłożonej Zamawiającemu dokumentacji o 10 dni roboczych, w przypadkach 

uzasadnionych ilością i obszernością dokumentacji złożonej u Zamawiającego do weryfikacji 

12)  Pisemna akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym 

do uzyskania decyzji, wyznaczonych procesem budowlanym, będzie podstawią do złożenia przez 

Wykonawcę danej dokumentacji do odpowiednich organów w celu uzyskania ww. decyzji. 

13)  Ustala się, że miejscem odbioru kompletnej dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu 

na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych jest siedziba Zamawiającego.  

14) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiarów 

robót, kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowań wyszczególnionych w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia, PFU oraz w SWZ. 
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15) opatrzenie dokumentacji, jak i ich części pisemnym oświadczeniem, że są one wykonane zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami i normami, są kompletne z punktu widzenia celu, któremu 

mają służyć oraz że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności 

autorskich praw osobistych i majątkowych;  

16) przystąpienie do realizacji robót, po akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

oraz ustaleniu terminu wejścia na obiekt z Zamawiającym; 

17)  protokolarnego przejęcia terenu robót. 
18)  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty 

przekazania terenu budowy dokumentację fotograficzną wraz z datami wykonania fotografii, 
wykonaną przed rozpoczęciem robót. 

19) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 i 45a, ustawy Prawo Budowlane, 

20) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 

21) zlecenie ekspertyzy/ opinii eksperta o stwierdzeniu (bądź braku stwierdzenia) obecności siedlisk i 

gniazd ptaków oraz występowania nietoperzy; 

22) wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, 

23) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i 

STWiORB, 

24) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, 

25) zapewnienia i bieżącego utrzymania swobodnych przejść, przejazdów, dojazdów i dojść do 

budynku w czasie realizacji robót, jak również w czasie przerw w prowadzonych robotach, 

26) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i 

robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

27) zabezpieczenia i zagospodarowania własnym staraniem i na swój (Wykonawcy) koszt odpadów 

powstałych w trakcie realizacji prac,  

28) ponoszenia w razie konieczności opłat za czasowe zajęcia działek i pokrycia wszystkich kosztów, 

które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych 

działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego; 

29)  ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie robót, pozostające w związku 

przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę; 

30) informowanie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu, oraz terminie 

odbioru robót zakończonych, 

31) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót, 

32) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 

wypadkach, 

33) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji 

Zamawiającego, 

34) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie 

przedmiotu umowy do odbioru końcowego. Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 

trzech egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na 

płycie CD/DVD w formacie dwg i pdf, 

35) dokonanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do właściwego i terminowego wykonania 

przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentów pozwalających na ocenę 
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prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

protokołów odbioru dokonanych z udziałem gestorów mediów i inne - jeśli wymaga tego prawo, 

36) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych badań i odbiorów,  

37) doprowadzenia terenu robót do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, 

38) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz innym pracownikom 

Zamawiającego, jak też udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

39) aktualizacja mapy do celów projektowych w zakresie określonym przepisami prawa; 

40) unieszkodliwienia materiału nie nadającego się do ponownego wbudowania lub wykorzystania 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie; Wykonawca staje się posiadaczem 

odpadów w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, 

41) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, oraz wszelkich atestów na materiały i urządzenia, certyfikatów, kart 

gwarancyjnych , 

42)  zapewnienia nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji przez cały 

okres realizacji zadania inwestycyjnego tj. do dnia jego całkowitego zakończenia i rozliczenia, w 

zakres którego wchodzi: 

a) czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,  

b) pełnienie nadzoru autorskiego na terenie robót,  

c) sporządzanie dodatkowych elementów dokumentacji projektowej (map, rysunków, 

szkiców itp.) w przypadku wprowadzenia zmian,  

d) wykonanie opracowań zamiennych lub uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie 

realizacji robót budowlanych błędów i/lub braków w dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje 

się do ich usunięcia, na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni,  

e) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z dokumentacją 

projektową 

43) Wykonawca, najpóźniej w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 zobowiązuje się  jeśli będzie 

taka konieczność wynikająca z uzyskanych decyzji administracyjnych, dostarczyć geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą przyjętą do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii, 

tj. 4 egz. oryginałów zaktualizowanych (oklauzulowanych) map geodezyjnych wydanych przez 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu bądź map 

geodezyjnych opatrzonych oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych (złożonym pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń) o uzyskaniu pozytywnego 

wyniku weryfikacji, które jest równoważne klauzuli urzędowej, jaką opatruje Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy geodezyjne, w chwili przyjęcia operatu 

technicznego do zasobu, oraz dostarczyć zaświadczenie organu nadzoru budowlanego o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego (lub dostarczyć 

potwierdzenie organu nadzoru budowlanego, na kopii zawiadomienia o zakończeniu budowy, o 

nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego). 

 

§ 7 

Osoby wyznaczone do realizacji umowy  

1. Osobą uprawnioną do kontaktów i realizacji przedmiotu umowy z Wykonawcą ze strony 

Zamawiającego jest :  
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1) ..........................…………………….. nr tel.: ……………………….., adres e-mail: …………………  

 

2.Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 

prawa, SWZ, w tym z przepisami BHP. 

3.  Wykonawca ustanawia:  

1) Koordynatora robót projektowych : Panią /Pana ………………………………………………………… nr tel.: 

…………………………..…….., adres e-mail: ………………………………………………….…… spełniającego 

wymagania SWZ, posiadającą /-ego uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej bez 

ograniczeń nr ………………………………………-, wpis do właściwej Izby Inżynierów nr 

……………………………………………………..;  

2) kierownika budowy: Panią/Pana…………………………………………………………… spełniającego 

wymagania SWZ, posiadającą /-ego uprawnienia budowlane nr ………………………………………- bez 

ograniczeń, wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa nr 

……………………………………………………..; 

4. Zmiana kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu 

propozycji zmiany wskazanej osoby zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 

osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

5. Kierownik budowy pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych 

przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt 

zastępstwo. Zastępca ustanowiony w ten sposób musi posiadać nie niższe uprawnienia 

budowlane i doświadczenie zawodowe, niż osoba wskazane w ust. 3 pkt 2.  

6. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zamiarze zmiany kierownika budowy ze 

wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień budowlanych oraz danych na 

temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. 

7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie 

późnej niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. 

Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 

§ 8 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca zrealizuje następujący zakres robót przy pomocy podwykonawców: 

a) ……………………………………...........................................……..  

b) ………………………………………....................................................….. 

2. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli 

są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 
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informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3. 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.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. 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. 

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami 

takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności 

za wady wykonawcy wobec Zamawiającego. 

7. 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, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. 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, pod rygorem naliczenia 

kary umownej, o której mowa § 9 ust.1 lit.j). 

9. Zamawiający, w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5 i 6. 

10. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 10 dni 

roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

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 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

12. Zamawiający, w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu umowy o 

podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 

w ust. 9. 

13. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12, do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 10 dni roboczych 

od daty złożenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy 

przez zamawiającego. 

14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca 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 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził 

obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.  

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 8, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa § 19 

ust.1 li.k). 

17. Przepisy ust. 7-16 stosuje się odpowiednio do zmian projektów umów i zmian umów o 

podwykonawstwo. 

18. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, 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. 

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

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie, 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. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 

realizacją umowy o podwykonawstwo. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

wykonawcy.  

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy o której mowa w ust. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

25. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

26. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 

założeniami i przepisami. 

27. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 

28. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia, Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składających je podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich 

wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim 

okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 

wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie 

wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o 

podwykonawstwo. 

29. W przypadku przystąpienia podwykonawcy do realizacji prac przed uzyskaniem przez 

Wykonawcę zgody Zamawiającego na umowę z podwykonawcą lub zmianę podwykonawcy 

oraz w przypadku zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo Zamawiający 

uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych przez podwykonawcę 

do czasu uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą.  

Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną, zgodnie z § 19 ust. 1 

lit.l) umowy za każdy taki przypadek. Ponadto nieterminowe wykonanie robót budowlanych 

lub spowodowanie przerwy dłuższej niż 14 dni kalendarzowych w realizacji robót, z uwagi na 

wstrzymanie robót budowlanych realizowanych przez podwykonawcę, uznawane będzie jako 

przyczyny zależne od Wykonawcy. 

 

§ 9 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
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1. W terminie 14 dni od uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót, Wykonawca przedstawi 

projekt Szczegółowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego okoliczności 

wynikające z opracowanej dokumentacji projektowej, który po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, stanie się obowiązującym. 

2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagać będą zgody 

Zamawiającego. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w jakiej 

Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, termin 

wykonania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy. 

4. Wykonawca ma prawo powoływać się na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych 

wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą zmienić termin realizacji poszczególnych pozycji 

harmonogramu. 

6. Na każdą zmianę harmonogramu Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę. Zamawiający w 

ciągu 7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany 

harmonogram przyjmuje, lub oświadcza, że nie wyraża zgody na jego treść. Jeżeli Zamawiający 

nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien 

działać zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, z zachowaniem innych wymagań umowy. 

 

§ 10 

Dokumenty robót budowlanych 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego kompletu 

dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej 

edytowalnej (rysunki - Auto Cad, pliki testowe - Word lub Open Office) oraz PDF, wraz z 

kompletem wymaganych atestów na materiały, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 

końcowego.  

2. Wykonawca wykona i przygotuje oraz załączy do dokumentacji powykonawczej, w formie trwale 

spiętej, wszelkie dokumenty dotyczące wykonanego przedmiotu umowy, a zwłaszcza:  

1) instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń w języku polskim;  

2) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji;  

3) protokoły z badania materiałów i urządzeń;  

4) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu 

umowy;  

5) dokumentację fotograficzną budowy obejmującą okres od przekazania budowy do 

zakończenia robót i odbioru końcowego, zapisaną na płycie (CD lub DVD 

6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, jeśli wystąpi taka konieczność;  

7) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszące się do 

jego realizacji, zwłaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, które zaistniały w trakcie realizacji 

zadania zaakceptowane przez projektanta.  

 

§ 11 

Materiały 

1. Materiały, które dostarcza Wykonawca będą bez wad i będą odpowiadać wymogom określonym 

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w szczególności posiadać 



13 
 

stosowne atesty i certyfikaty (krajowe deklaracje zgodności) dopuszczające je do stosowania w 

budownictwie 

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do 

wskazanych materiałów (krajowe deklaracje zgodności), aprobatę techniczną oraz wymagane 

atesty (kartę charakterystyki), krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną instytucję 

krajową. 

3. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez 

Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem 

materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

Odpowiedzialność za wady 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego 

Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Zrównuje się okres 

odpowiedzialności z rękojmi z okresem gwarancji.  

2. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji. *ostateczna 

treść zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego Wykonawcę okresu 

gwarancji, zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofert w SWZ  

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji liczony 

jest od daty odbioru końcowego robót, o którym mowa w §15 ust. 9, potwierdzającego 

wykonanie przedmiotu umowy bez uwag. 

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę-

mailem ____________oraz pisemnie. 

5. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 

a) W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub 

powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie 

– nie później niż w terminie 72 godziny od daty zawiadomienia. 

b) Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określonym pod lit. a) i nie wykluczające 

eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie do: 14 (lub 10 lub 7)* dni roboczych od 

daty zgłoszenia przez Zamawiającego.  

*ostateczna treść zostanie ustalona na podstawie zaoferowanego przez wybranego Wykonawcę 

terminu, zgodnie ze wskazaniem wg kryterium oceny ofert w SWZ 

c) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 

określić dłuższy termin na usunięcie wad niż określony pod lit. a) i b).  

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót 

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót 

budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o 

czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie 

mógł korzystać. 

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części, 

b) szkód wynikłych z winy użytkownika. 
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9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

10. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robót Zamawiający ma 

prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy. 

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli dokonanie 

w/w czynności nie potwierdzi istnienia wad, koszty ponosi Zamawiający.  

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o których mowa w ust. 5 powyżej, 

Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

13. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonej w niniejszej umowie. 

14. Zapisy niniejszego paragrafu stanowią dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 

577 § 1 Kodeksu Cywilnego.  

15. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego 

zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

a) zmianie adresu, 

b) zmianie osób reprezentujących Strony, 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik, 

e) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

16. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez  

Wykonawcę i Zamawiającego . 

17. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 

zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego. W razie wystąpienia co 

najmniej dwukrotnie wady tej samej części przedmiotu umowy lub tego samego elementu, 

użytego do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca obowiązanym jest do wymiany wadliwej 

części lub elementu na nowy niezależnie od możliwości naprawy tego elementu.  

18. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową zainstalowano urządzenia, 

instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego 

serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o 

tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego 

koszty w okresie gwarancji. 

19. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową urządzenia, 

materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż 

okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji. 

 

 

§ 13 

Odbiory 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku projektowania i wykonywania robót - 

przedmiotu umowy należytej staranności, najlepszej wiedzy technicznej - projektowej, 

technologicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz 
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sposobów wykonania projektów oraz robót, wynikających z przepisów prawa oraz Programu 

funkcjonalno-użytkowego, służących uzyskaniu efektu technologicznego. 

2. Dostawy będą podlegały odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej próbie montażowej. 

3. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór dokumentacji, 

b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) odbiory częściowe, polegające na ocenie jakości i zgodności z harmonogramem realizacji 

zadania wykonanego etapu robót, 

d) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie, 

e) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rękojmi i gwarancji. 

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 

poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

5. Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia  

e-mailem do siedziby Zamawiającego na e-mail: ______________ 

 

 

§ 14 

Odbiory dokumentacji i robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór dokumentacji projektowej dokonany będzie przez Zamawiającego dla zakresu projektu 

budowlanego - po wydaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszenia 

robót budowlanych - po przekazaniu kompletu opracowań. 

2. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1, w ciągu 14 

dni od daty jej przekazania wraz z wykazem i oświadczeniem o kompletności i prawidłowości 

opracowania. 

3. Z czynności odbioru dokumentacji zostanie sporządzony protokół odbioru dokumentacji 

projektowej. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających 

lub ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem. 

5. Po powiadomieniu, Zamawiający powinien niezwłocznie ustalić z Wykonawcą termin odbioru lub 

powiadomić Wykonawcę, że uważa odbiór za zbędny. 

6. Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej Zamawiający 

będzie miał prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robót, lub wykonanie 

otworów niezbędnych dla zbadania robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt 

Wykonawcy. 

§ 15 

Odbiór częściowy i końcowy 

1. Wykonawca będzie przedstawiał poszczególne etapy robót do odbioru, z uwzględnieniem 

aktualnego harmonogramu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 9 Umowy. 

2. Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. 

3. W ciągu 4 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 

dokumenty przejęcia robót: 

a) Dziennik Budowy (jeżeli będzie wymagany), 

b) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały i urządzenia, oraz karty gwarancyjne i katalogowe 

urządzeń, 
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c) instrukcje obsługi, 

d) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, pomiarów i badań, 

e) inne dokumenty niezbędne dla odbioru wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że warunki opisane w ust. 3 nie zostały spełnione, odmówi 

przystąpienia do obioru, podając przyczyny odmowy i określając roboty, lub obowiązki 

Wykonawcy, których wykonanie będzie wymagane dla wystawienia protokołu odbioru. 

5. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez 

Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru. Przed ponownym zgłoszeniem Wykonawca 

wykona roboty, o których mowa w ust. 4. 

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do 

kompletności i prawidłowości dokumentów przejęcia robót, w porozumieniu z Wykonawcą, 

wyznaczy datę odbioru  końcowego robót, nie późniejszą niż 7 dni od daty przekazania 

Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów przejęcia robót. 

7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich 

usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru do tego czasu, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

 w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu odbioru po raz drugi, 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. Prawo do odstąpienia od 

umowy na podstawie niniejszego zapisu może zostać wykonane w terminie 30 dni licząc 

od daty powzięcia informacji o przyczynach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

9. Z czynności odbioru częściowego robót oraz odbioru końcowego robót  zostanie sporządzony 

odpowiednio protokół odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego robót.  

 

§ 16 

Odbiór ostateczny 

1. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi, komisję odbioru dla 

ustalenia warunków odbioru ostatecznego. 

2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych 

w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję w spisanych na tę okoliczność 

protokołach. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do wystawienia ostatecznego protokołu odbioru, po upływie 

okresu gwarancji i rękojmi w ciągu 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. 

4. Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki 

Zamawiający nie wystawi protokołu odbioru ostatecznego. 



17 
 

5. Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 

wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. 

 

 

§ 17 

Wynagrodzenie oraz warunki płatności 

1. W zamian za należytą i terminową realizację niniejszej Umowy, w tym przeniesienie 

autorskich praw majątkowych zgodnie z § 18 i udzielenie wskazanych tam upoważnień,  

a także sprawowanie nadzoru autorskiego, Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Rozliczenie za sporządzenie dokumentacji projektowej zostanie zrealizowane po dokonaniu 

odbioru, o którym mowa w § 14 ust. 1, 2 i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru  

o którym mowa w §14 ust. 3. 

3. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego będzie płatne w dwóch częściach, tj. po 

50% wartości wskazanej w §4 ust.1 lit.b ) – pierwsza część w grudniu 2022 r., na podstawie 

protokołu pełnienia nadzoru autorskiego, sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego 

przez Zamawiającego, druga część wraz z ostatnią fakturą za roboty budowlane.) 

4. Zapłata za wykonanie robót budowlanych będzie następowała okresowo, nie częściej niż raz 

na miesiąc. Podstawą płatności okresowych będzie ilość faktycznie wykonanych Robót przez 

Wykonawcę zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

5. Płatności przejściowe regulowane będą do wysokości 90 % wynagrodzenia ustalonego w § 4 

ust. 1. Wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach (z uwzględnieniem ust. 4 powyżej), 

których procent będzie wynikać z harmonogramu rzeczowo-finansowego, który po jego 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w §9, stanowi załącznik do 

niniejszej umowy.    

6. Płatność końcowa w wysokości nie mniejszej niż 10 % wynagrodzenia ustalonego w ust. 1, 

uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po 

podpisaniu Protokołu odbioru końcowego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, jeśli 

będzie wymagane.  

7. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiącym podstawę do 

wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót (stanu robót), potwierdzony 

przez Inspektora nadzoru, podpisany przez Kierownika budowy. 

8. Do faktury Wykonawca dołączy dodatkowo: 

a. oświadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy siłami własnymi i nie zatrudnieniu do 

wykonania przedmiotu umowy podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub 

dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom lub 

b. oświadczenie upoważnionych przedstawicieli podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców o braku zaległości płatności od Wykonawcy. 

9. W przypadku nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.8 lub złożenia 

oświadczenia, z którego wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Zamawiający ma prawo do wstrzymania 

płatności stosownej części faktury Wykonawcy. Zatrzymaną kwotę Zamawiający wypłaci 

Wykonawcy w terminie określonym w ust. 13 licząc od dnia otrzymania wymaganych 

dokumentów. 
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10. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą po: 

wykonaniu i odebraniu robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1, przekazaniu 

Zamawiającemu wymaganych umową dokumentów, m.in. dokumentacji powykonawczej  §6 

ust.6 pkt 41 (geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) §6 ust.6 pkt 43, zaświadczenia 

organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania 

obiektu budowlanego (lub dostarczeniem potwierdzenia organu nadzoru budowlanego, na 

kopii zawiadomienia o zakończeniu budowy, o nie wniesieniu sprzeciwu do użytkowania 

obiektu budowlanego),dostarczeniu dokumentów potwierdzających, że wywiązał się on ze 

zobowiązań finansowych w stosunku do zaakceptowanych przez Zamawiającego 

podwykonawców, biorących udział w realizacji przedmiotu umowy. 

11. Fakturę końcową należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty 

protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.  

12. Dla zamówienia objętego niniejszą umową zastosowanie ma ustawa z dnia 9 listopada 2018 

r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z 

późn. zm.) implementująca przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach 

publicznych (D.U.UE L 133 z 06.05.2014, str. 1). 

13. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Każdorazowo podstawą 

wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron protokół odbioru 

wykonanych robót, który stanowić będzie załącznik do faktury VAT. 

14. Faktury należy wystawiać na: Gmina Bieruń Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 

Bieruń, NIP 646-10-15-103. 

15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by rachunek bankowy wskazany na fakturze był 

rachunkiem uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Biała lista podatników VAT). 

16. Terminem zapłaty wynagrodzenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

17. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

18. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy brutto za całość przedmiotu umowy przedstawione 

w §4 ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT 

oraz wszelkie inne opłaty i koszty związane z wykonywaniem robót oraz wszelkie składniki 

niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 

 

§ 18 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca ma obowiązek pełnienia czynności nadzoru autorskiego. 

2. Wykonawca zapewni, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskich 

praw osobistych i majątkowych osób trzecich i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, 

które mogłyby spowodować ́ odpowiedzialność ́ Zamawiającego. Jeżeli Wykonawcy nie będą ̨

przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu, wówczas jest zobowiązany 

z chwilą dostarczenia projektu Zamawiającemu przekazać ́pełnomocnictwa do korzystania z 

praw od osób, którym te prawa przysługują.̨ Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej 
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treści będzie stanowiło podstawę ̨ do odmowy odbioru projektu oraz niewypłacenia 

wynagrodzenia z tytułu jego realizacji.  

3  W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń́ z tytułu korzystania przez 

Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się ̨do podjęcia na 

swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochroną 

Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości 

przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko 

Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu 

wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku 

z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku 

z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy. 

4. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w umowie zgodnie z §4ust.1 lit.a 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe 

wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do opracowanej w ramach umowy 

dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.), w dacie protokolarnego odbioru 

dokumentacji, a w szczególności w zakresie (polach eksploatacji):   

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w 

tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji projektowo-kosztorysowej albo egzemplarzami, 

na których dokumentację utrwalono:  

a. sprzedaży lub użyczania oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentację 

utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez Wykonawców w 

postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem 

dokumentacji, innych Wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania 

innych opracowań projektowych, Wykonawcę robót budowlanych i innych Wykonawców 

jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące 

udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, 

w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, 

poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,  

b. wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej 

liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów upoważnionych przez 

Zamawiającego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego celem 

wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych lub 

ustawy o dostępie do informacji publicznej, obligujących Zamawiającego do umożliwienia 

Wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za 

pośrednictwem sieci Internet,  

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym,  

4) korzystania na własny użytek,  



20 
 

5) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym, 

6) dokonywania zmian, 

7) zbycia, 

8) udzielenia licencji, sublicencji.  

5.  Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób 

trzecich.  

6.  Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (lub przyjmowanej przez niego 

części dokumentacji) – Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa na mocy niniejszej umowy 

na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych do dokumentacji w kraju i za granicą, bez 

ograniczeń́ terytorialnych, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do opracowań́ dokumentacji, projektowej będącej przedmiotem umowy na polach 

eksploatacji wymienionych w punkcie 3, bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z 

tytułu eksploatacji utworów zależnych. Zamawiający nabywa z tą datą prawo do wykonywania 

autorskich praw zależnych do opracowań́ dokumentacji projektowej w zakresie ww. pól 

eksploatacji.  

7.  Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiającego 

własność ́ wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną ̨ Zamawiającemu wydane w 

związku z wykonaniem przez Wykonawcę ̨ przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i 

uzupełnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

8.  Przeniesienie praw autorskich Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoły odbioru 

prac projektowych. Zapłata wynagrodzenia za prace projektowe wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na 

wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji. 

Przenoszenie praw będzie następowało sukcesywnie wraz z kroczącymi płatnościami w ww. 

zakresie prac.  

9.  Wykonawca zobowiązuje się ̨ do niewykonywania przysługujących mu lub osobom od niego 

zależnym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposób 

ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia 

każdorazowo, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania 

przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych 

przeróbek, adaptacji oraz opracowań́ dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad.  

10.  Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie, 

dotyczące całości, jak i części dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowanych przez 

Wykonawcę ̨materiałów oraz jego wersji roboczych.  

11. Strony ustalają,̨ iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu, 

Zamawiającemu przysługiwać ́ będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do projektu, co obejmować ́ będzie w szczególności prawo do dokonywania 

opracowań́ oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnych 

części, przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.  

12. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy projekt pozostaje własnością ̨

Zamawiającego.  
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§ 19 

Kary umowne  

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części w wysokości 0,1 

% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

opóźnienia1, w stosunku do terminów realizacji określonych w § 3 Umowy;    

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 500 zł brutto za 

każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 500 zł 

brutto za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

d) za spowodowanie przerwy dłuższej niż 14 dni kalendarzowych w realizacji robót 

budowlanych z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

całkowitego brutto określonego w §4 ust.1, za każdy dzień przerwy, począwszy od 15 dnia 

przerwy; 

e) za opóźnienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego (§ 9 ust. 1) w wysokości 

100 zł brutto, za każdy dzień opóźnienia; 

f) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10 , w wysokości 100 

zł brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu któregokolwiek z brakujących 

elementów, niezależnie od odmowy przystąpienia do odbioru robót zgodnie z § 15 ust. 4; 

g) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 

ust. 1 umowy, 

h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 złotych 

brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

i) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 złotych brutto za każdą 

nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 

j) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05 % wynagrodzenia całkowitego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia, 

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w tym także w 

odniesieniu do umów, o których mowa w § 8 ust. 14 w wysokości 10 000 zł; 

                                                           
1 Zamawiający w umowie przewidział sposób naliczania kar umownych „za opóźnienie” Wykonawcy w dotrzymaniu 

terminów umownych, z uwagi na uzyskanie przez Gminę Bieruń dofinansowania dla projektu pn."Modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020., wobec czego 
Zamawiający musi wywiązać się ze wszystkich zobowiązań nałożonych na niego, a przede wszystkim z konieczności 
realizacji zamówienia w terminach wynikających z deklaracji Zamawiającego, złożonej we wniosku o dofinansowanie.  
Z uwagi na powyższe dotrzymanie terminu wykonania umowy jest dla Zamawiającego kluczowe, z tego względu przyjął 
odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie, nie natomiast za zwłokę.  
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l) za każdy przypadek, o którym mowa w § 8 ust. 29 oraz za każdy przypadek powierzenia przez 

Wykonawcę podwykonawcy wykonania robót budowlanych w zakresie lub w sposób 

niezgodny z umową w wysokości 20 000 zł brutto, za każdy przypadek;  

m) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników realizujących przedmiot umowy na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości 2 000 zł, za 

każdy przypadek. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, uważa się także nieprzedłożenie dokumentów wymienionych w § 24 ust. 

4 i 5 niniejszej umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

n)  za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu waloryzacji wynagrodzenia 

w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek 

o) za niestawiennictwo w spotkaniu roboczym zwołanym przez Zamawiającego oraz za nie 

przekazanie raportu zaawansowania prac w wyznaczonym terminie, zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 

5 i 6 w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 

2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę 

w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Maksymalna wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę nie może przekroczyć 20% 

całkowitego wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust.1. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, za które Zamawiający ponosi wyłączną winę (innych niż wymienione 

w § 21 ust.1 pkt 2) w wysokości  10% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust.1. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Kary umowne będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy,  

z przysługującego mu wynagrodzenia umownego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Jeśli wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiający nie otrzyma środków (dotacji 

lub wsparcia) na sfinansowanie robót, lub otrzyma środki w niższej wysokości, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowania w wysokości kwoty 

nieotrzymanej dotacji lub wsparcia. 

9. Odstąpienie od umowy nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych oraz odszkodowania. 

10. Zamawiający uprawniony jest do sumowania naliczonych kar umownych z różnych tytułów jeżeli 

istnieją ku temu podstawy. 

 

§ 20 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem,  

w wysokości 5 % wartości brutto umowy tj.: ………………………….. zł, w formie …………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu roszczenia Zamawiającego 

wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

wszystkich zobowiązań zawartych w niniejszej umowie, w szczególności: 

1) roszczeń o zapłatę kar umownych; 

2) roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności 
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Zamawiającego wraz z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art. 

647[1] Kodeksu cywilnego; 

3) roszczeń z tytułu nieusunięcia wad w okresie rękojmi; 

4) roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego; 

5) roszczeń o wypłatę kwoty zabezpieczenia w związku z niewykonaniem zobowiązania 

dotyczącego wydłużenia zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy, w formie innej niż pieniądz, w przypadku gdy: 

1) okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez 

Wykonawcę zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje całego wymaganego 

okresu; 

2) w razie zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy dokonanej w drodze aneksu do 

umowy lub niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu realizacji przedmiotu 

umowy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia i w okresie rękojmi, forma wniesionego zabezpieczenia może 

zostać zmieniona na formy wskazane w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zmiana formy zabezpieczenie jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.  

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

pieniądz, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  

z dotychczasowego zabezpieczenia lub przeznaczy na poczet zabezpieczenia należności z faktur, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Wypłata, o której mowa w ust. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.  

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz Wykonawca zobowiązuje się 

najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, który potwierdzi 

odbiór robót budowlanych oraz dostarczenie: dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, do wniesienia Zamawiającemu 30% z kwoty określonej w ust.1 

celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi. Przepisy ust. 4 do 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w częściach i terminach: 

 a) 70% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

 b) 30% zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu  gwarancji. 

 

§ 21 

Odstąpienie od Umowy,  

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawcy: 

a) Jeżeli Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury Wykonawcy i mimo 

wezwania z wyznaczonym co najmniej 30 dniowym dodatkowym terminem zwleka z 

zapłatą dłużej niż 2 miesiące. 

b) Jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich 

obowiązkówów wynikających z umowy.  

2) Zamawiającemu: 
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a) Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

przekazania placu budowy  lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwania 

Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, a także jeżeli 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty. 

b) W razie wystąpienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający w takim przypadku może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomościci o powyższych  

okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ustawy Prawo zamówień 

publicznych). 

c) W razie rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.   

d) Jeżeli suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia 

całkowitego brutto  określonego w § 4 ust.1. 

e) W każdym przypadku naruszenia § 8 niniejszej umowy, w tym powierzenia przez 

Wykonawcę podwykonawcy wykonania robót budowlanych, tj. zawarcia umowy 

o podwykonawstwo bez uzyskania zgody Zamawiającego lub wbrew jego sprzeciwowi, 

niezależnie od naliczenia kar umownych. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 (za wyjątkiem ust. 1 pkt. 2 lit. 

b) może nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających 

odstąpienie. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji 

wykonanych robót  wg daty odstąpienia  od umowy. 

2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca 

zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie 

strona, która ponosi winę za odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać 

do realizacji innych robót.  O ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy, 

Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń, i przejąć je. 

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz 

materiały i konstrukcje, stanowiące jego własność, w terminie najpóźniej 14 dni po 

terminie odstąpienia od umowy. 

5) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu 

odstąpienia od  umowy oraz roboty zabezpieczające. 

6) Zamawiający według swojego wyboru jest uprawniony do odbioru wykonanych robót 

i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy lub do żądania od 

Wykonawcy usunięcia dotychczas wykonanych prac bez obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

7) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 

 

§ 22 
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Zmiana postanowień umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 454 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej z Wykonawcą umowy w zakresie: 

- zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku:  

a) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji Umowy, w 

szczególności:  

1.) stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

2.) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podst. art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

3.) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

4.) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

5.) Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści 

art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do 

dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 

ceny dających się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Waloryzacja ta będzie dokonywana raz w roku z zachowaniem następujących 

zasad i w następujący sposób: 

a) Waloryzacja wynagrodzenia następuje po raz pierwszy nie wcześniej niż w 13 miesiącu 

obowiązywania umowy.  

b) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia (tj: średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych) nie może być mniejszy niż 3% , 

c) Stosowany przez strony umowy sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub 

kosztów na koszt wykonania zamówienia określa się jako waloryzację wynagrodzenia, 

d) Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w ujęciu rocznym za rok poprzedni. 

e) Waloryzacji, która dokonywana jest nie częściej niż raz w roku, podlega pozostała do 

wypłaty część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy tj. część wynagrodzenia należna 

za prace i roboty wykonane w kolejnym okresie, w którym waloryzacja następuje. 

f) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w związku z waloryzacją, jaką dopuszcza 

Zamawiający, to łącznie 5 % w stosunku do wartości wynagrodzenia określonego w § 4 

ust 1. 

g) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie zmienione zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego ewentualnym podwykonawcom z którymi zawarł 

umowy na wykonanie robót budowlanych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 

2 pkt 2, 3 lub, 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 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmian w zakresie zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń Pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacja 

przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia wykonujących przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do wynagrodzenia wykonujących przedmiot 

umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

koniecznością odprowadzania dodatkowych środków, tytułem wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do kosztów związanych z osobami wykonujących przedmiot umowy, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy. 

7. Zmiany terminu  zakończenia wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: 

1) w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności 

przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez 

organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. 

okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile 

opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością, 

2) z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych trwających przez 

okres powyżej 7 dni, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych 

z przyjętą technologią realizacji prac wymagających konkretnych warunków 

atmosferycznych; 

3) zmiany przepisów, okoliczności, których nie można było przewidzieć przy udzielaniu 

zamówienia; 

4) siły wyższej; 

a) przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od 

woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, 

któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
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staranności. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej, data realizacji będzie 

przesunięta o czas, w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację realizacji usługi 

pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, o 

czym Strony zdecydują w Protokole Uzgodnień podpisanym przez Wykonawcę oraz 

Zamawiającego, 

b) za siłę wyższą w rozumieniu niniejszej umowy strony nie uważają istniejącej pandemii 

choroby Covid19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2. Siłą wyższą w rozumieniu 

niniejszej umowy są jednak regulacje prawne wprowadzone po zawarciu umowy 

przez władze państwowe i samorządowe w związku z pandemią Covid19, o ile 

uniemożliwiają one lub częściowo stoją na przeszkodzie należytemu wykonaniu 

umowy; 

8. Zamawiający może uwzględnić ́możliwość ́wprowadzenia zmiany terminu końcowego lub 

częściowego tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem 

niezbędnym na dostosowanie się ̨do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających 

zmiany. Wniosek winien być ́złożony przed terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym 

przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie, to jest co najmniej 10 

dni roboczych przed terminem wymienionym w § 3 niniejszej umowy. 

9. Wniesienia środków ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne, 

10. Mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

11. Zmiany podwykonawcy lub powierzenia podwykonawcy części zakresu zamówienia w 

przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie 

sporządzania oferty.  

12. Jeżeli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 118 ust.1 ww. ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Zmian, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SWZ, a które nie 

wykraczają poza zakres art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 23 

Ubezpieczenie 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć się od wszelkich ryzyk związanych z 

wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlano-montażowych, a w 

szczególności od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich,  na sumę 

ubezpieczenia co najmniej równą kwocie złożonej oferty i przedstawić Zamawiającemu dowód 

zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zapłaty polisy w terminie do 7 dni od 

zawarcia umowy. Ochrona z tytułu ubezpieczenia musi obejmować wszystkich uczestników 

zamówienia objętego przedmiotową umową, w tym podwykonawców.  

3. Wykonawca zobowiązany jest również posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości 

odpowiadającej co najmniej wartości kontraktu. Kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia 
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wraz z potwierdzeniem zapłaty polisy, poświadczone za zgodność z oryginałem, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca 

zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy, tj. do dnia podpisania przez 

strony protokołu odbioru końcowego. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu dowód 

zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty w ciągu 7 dni od daty upływu ważności 

ubezpieczenia. 

4. Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających z 

przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia. 

5. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2-4, lub nie 

dostarczy Zamawiającemu polis lub dowodów zapłaty składek, zgodnie z zapisami niniejszego 

paragrafu, Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt 

Wykonawcy, bądź może odstąpić od niniejszej umowy. 

 

§ 24 

Wymagania związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy 

1. Roboty budowlane objęte Przedmiotem Umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Obowiązek ten nie dotyczy 

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz operatorów sprzętu 

działających na zasadzie samozatrudnienia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, wchodzących w skład personelu kierowniczego 

budowy, przy pomocy których Wykonawca świadczyć będzie Przedmiot Umowy, na inne 

posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SWZ. Na 

dokonanie takiej zmiany Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

3. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót do dnia 

odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub podwykonawcy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ((t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 1320 z późn. zm.), zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe 

dotyczy pracowników wykonujących prace fizyczne na placu budowy, którego dotyczy niniejsza 

umowa, z wyłączeniem przypadków w których dany rodzaj pracy może być wykonywany na 

podstawie innych przepisów prawa. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 i 3 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:  

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

d) innych dokumentów, 

-  zawierających dane, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

Dokumenty, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć: 

a)  w dniu przekazania placu budowy 
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b) nie częściej niż raz na kwartał z fakturą. 

5. Poza przypadkami określonymi w ust. 4, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie 

Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane powyżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane ustępie 1 czynności.  

6.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 i 3 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 

w wysokości określonej w § 19 ust.1 pkt m Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów wskazanych w ust. 4 i 

5, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ustępie 1 i 3 czynności i będzie podstawą do naliczenia kary 

umownej, o której mowa w § 19 ust.1 pkt m 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

8. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników 

spółek osobowych i kapitałowych niezatrudniających pracowników, Zamawiający zastrzega, a 

Wykonawca potwierdzi, że czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 

1 wykonają osobiście osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy 

spółek osobowych i kapitałowych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy 

wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 

danych osobowych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący roboty będą posiadali aktualne badania 

lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. Pracownicy wykonujący 

roboty na wysokościach zobowiązani są posiadać uprawnienie do prac na wysokościach. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących 

roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

12. Zmiana pracownika wykonującego roboty skutkuje zmianą Wykazu Pracowników wykonujących 

roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

 

§ 25 

Postanowienia końcowe 

1. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd właściwości 

ogólnej Zamawiającego. 

2. Postanowienia związane z ochroną danych osobowych reguluje odrębna umowa – Umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu 

Postępowania Cywilnego.  
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4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

5. Dotyczy to również potwierdzenia cesji wierzytelności pod kredyt bankowy, którego 

zabezpieczeniem byłyby zobowiązania z zawartej umowy. 

6. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 1egzemplarz 

dla Zamawiającego. 

 

 ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 
 


