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Zał. Nr 5 do SWZ – wzór projektu umowy  
Zamawiający:  
GMINA SKOŁYSZYN 
38-242 Skołyszyn 12 
tel. /fax 013 4491062-64 
e-mail: przetargi@skolyszyn.pl;  gmina@skolyszyn.pl  

strona internetowa: https://skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl 
Oznaczenie sprawy: GPIR.271.1.5.2021 
 

UMOWA PROJEKT O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

zawarta w dniu: .......................................... 2021 r. pomiędzy: Gminą Skołyszyn, z siedzibą:  38-242 
Skołyszyn 12, reprezentowaną przez: Bogusław Kręcisz –Wójt Gminy, przy udziale Jacka Kędziora – 
Skarbnika Gminy - zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM , a: 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.. 
z siedzibą: 
...................................................................................................................................................................
. 
…………………………………………………………………………….……………………............... 
(dane rejestrowe – wpis do ewidencji, odpis z rejestru) 

reprezentowanym przez: 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 

Podstawa prawna 
 

§ 1 
 

1. Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy 
z dnia 24.10.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn.zm.) - zwana 
dalej „Ustawą”. 

2.   Integralną częścią niniejszej umowy jest: 
1)   Oferta Wykonawcy z dnia .............................. 
2)   Specyfikacja warunków zamówienia, dokumentacja projektowo – kosztorysowa,  

w skład której wchodzi: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. 

 
Przedmiot Umowy 

 
§ 2 

 

1. Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości 
Lisów”. 

2. Przedmiotem inwestycji jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej  
w miejscowości Lisów, gm. Skołyszyn. Adres inwestycji: Lisów 76 38-242 Skołyszyn, dz. nr ewid. 
384. 

mailto:przetargi@skolyszyn.pl
mailto:gmina@skolyszyn.pl
https://skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl/
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3. Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 32 x 17m o nawierzchni 
poliuretanowej na podbudowie z kruszywa kamiennego wraz z architekturą towarzyszącą oraz 
systemem odwadniającym. Projektowane boisko ma charakter obiektu sportowego, 
rekreacyjnego, ogólnodostępnego, przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności 
lokalnej i pobliskich miejscowości. Całość inwestycji położona jest na terenie Szkoły 
Podstawowej w miejscowości Lisów.  

4. Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych, do których przeznaczone będzie wykonane boisko: 
1) Boisko do mini piłki nożnej i mini piłki ręcznej o wym. 15 x 28 m; wyposażenie boiska: 

bramka stalowa 3x2 m z tulejami, siatka, pokrywy tulei – 2 szt. 
2) Boisko do siatkówki o wym. 9 x 18 m; wyposażenie boiska: słupki wolno-stojące z rur 

stalowych, lakierowane, tuleje do słupków z pokrywami, siatka. 
3) Boisko do koszykówki o wym. 15 x 28 m; wyposażenie boiska: stojak do tablicy 180x105 

cm z wysięgnikiem – 2 szt., tuleja do stojaka – 2 szt., tablice do koszykówki z regulacją 
wysokości, laminowana z żywic epoksydowych 180x105 cm – 2 szt. 

5. Zadanie obejmuje m.in.: 
1) Roboty ziemne: roboty pomiarowe, usunięcie warstwy humusu o gr. 15 cm  

i wykonanie koryta na całej szerokości o głęb. 20 cm (ok. 653 m2). 
2) Drenaż boiska: wykonanie systemu rur drenarskich (dreny o średnicy 100mm ze 

spadkiem w kierunku drenu zbiorczego średnicy 150mm) pod projektowanym boiskiem z 
wykonaniem studzienek kanalizacyjnych i odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. Ze względu na wykonanie wokół budynku szkoły nawierzchni z kostki 
brukowej Wykonawca będzie zobowiązany w ramach zadania dokonać rozbiórki  
i ponownego ułożenia nawierzchni z kostki na powierzchni niezbędnej do włączenia 
drenażu boiska do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

3) Podbudowa, warstwy konstrukcyjne boiska: 

 Warstwa wzmacniająca z geowłókniny o szer. 5 m 10-16 kN/m; 

 Podsypka z piasku gr. 10 cm; 

 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego 31,5-63 mm – grub. 15 cm; 

 Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm – grub. 8 cm. 
4) Nawierzchnia boiska: 

 Warstwa wyrównująca z miału kamiennego frakcji 0-4 mm gr. 3 cm; 

 Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, prefabrykowana grub. 13 mm, 
dwuwarstwowa: warstwa dolna grub. 11 mm (mieszanka czarnego granulatu 
gumowego frakcji 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym); warstwa 
użytkowa grub. 2 mm – układana maszynowo metodą wysokociśnieniowego 
natrysku systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM frakcji 0,6 
– 1,5 mm. Na nawierzchni naniesione linie boisk specjalistyczną farbą 
poliuretanową. Parametry nawierzchni według opisu w dokumentacji. 

5) Obrzeża betonowe i chodnik z kostki wokół boiska wielofunkcyjnego: 

 Montaż obrzeży betonowych 8x30x100 cm wokół boiska na ławie betonowej  
z oporem; 

 Wykonanie opaski z kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego grub. 15 cm; 

 Ze względu na wykonanie w ubiegłym roku chodnika, placu wokół budynku 
szkoły oraz wyjazdu na teren boiska z kostki brukowej, należy uwzględnić koszt 
przełożenia, wyprofilowania i uzupełnienia nawierzchni z kostki (wjazd na 
boisko) w celu połączenia z projektowaną opaską wokół boiska z kostki 
brukowej. Wykonawca w ramach umowy wykona nawierzchnię z kostki 
brukowej wraz z podbudową na dodatkowej powierzchni ok. 10 m2 w celu 
połączenia projektowanych dojść do boiska z istniejącą nawierzchnią z kostki. 
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6) Schody terenowe: 

 Zaprojektowano wykonanie schodów terenowych na ławie betonowej z kostki 
brukowej grub. 6 cm wraz z montażem obrzeży betonowych 30x8 cm na ławie 
betonowej z oporem, ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego grub. 15 
cm. Schody należy połączyć z istniejącą nawierzchnią z kostki poniżej terenu 
boiska. 

7) Wyposażenie w urządzenia sportowe: 

 Boisko należy wyposażyć zgodnie z rodzajami dyscyplin sportowych, zgodnie z 
ust. 4 opisu oraz dokumentacją projektową (słupki, bramki, stojaki). 

8) Ogrodzenie boiska, piłkochwyty: 

 Do wykonania ogrodzenie boiska systemowe – wysokość ogrodzenia 2m: słupki 
stalowe ocynkowane z profili zamkniętych na fundamencie żelbetonowym; 
siatka pleciona średnicy min. 2,80mm powlekana; 

 Dwie furtki jednoskrzydłowe szer. 1 m; 

 Piłkochwyty o wysokości 6 m na długości 18 mb, za bramkami do piłki nożnej od 
strony zachodniej boiska: słupki stalowe z profili zamkniętych 80x80x3mm na 
fundamencie żelbetonowym, siatka polipropylenowa 10x10 cm, wypory z profili 
stalowych zamkniętych 60x40x3mm, linka stalowa 4 mm. 

9) Mała architektura boiska: 

 Montaż ławek metalowo – drewnianych – 2 szt.; ławka o wym. 1,70x90 cm, nogi 
żeliwne w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie z drewna liściastego, 
impregnowane i malowane, śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne; 

 Montaż kosza metalowego z daszkiem – 1 szt.; kosz stalowy ocynkowany 
malowany proszkowo, montaż na metalowej kotwie, zamykany na zamek, mała 
popielnica w standardzie, pojemność: 35 – 40 l; 

 Tablica informacyjna – regulamin boiska wielofunkcyjnego: tablica z HDPE 
(regulamin w formacie A3), wymiary: 1,85 x 0,55m, elementy metalowe 
zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo, tablica montowana  
w gruncie poprzez betonowanie. 

10) Odwóz i składowanie ziemi: załadunek i wywóz ziemi z terenu boiska na odległość do 10 
km w miejsce wskazane przez Zamawiającego (ok. 310,3 m3). 

5. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, autorstwa: 
Studio Architektury: mgr inż. arch. Marek Lisiński, mgr inż. arch. Tomasz Pawluś, mgr inż.arch. 
Tomasz Soska, która zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych 
branż, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach 
Budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215 z późn.zm.). 

6. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny posiadać 
świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 
1)   Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącym te normy; 
2)  wymaganiom dokumentacji projektowo – kosztorysowej; 
3)  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

7. Jeżeli w dokumentacji projektowo - kosztorysowej występują znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenia materiałów to należy traktować jako przykładowe podane z powodu braku innej 
możliwości opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie 
zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż 
podane w dokumentacji pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 
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technicznych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych nie gorszych od wskazanych w opisie 
przedmiotu zamówienia tj. w projekcie budowalnym, specyfikacjach technicznych i innych 
dokumentach określających przedmiot umowy. 

8. Prace montażowe powinny zostać zakończone odpowiednimi testami i próbami oraz 
skompletowaniem dokumentacji powykonawczej. 

9. Przedmiot umowy powinien być zrealizowany z zastosowaniem materiałów i sprzętu nowego, 
sprawnego technicznie, bezpiecznego, kompletnego i gotowego do pracy. 

 
Obowiązki Stron 

 
§ 3 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 
dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego. 
3) Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8. 
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 umowy w przypadku 

bezusterkowego wykonania poszczególnych etapów umowy, tj. odebranie bez zastrzeżeń 
prac przez  Zamawiającego. 

2.    Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Protokolarne przejęcie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej 

umowy,  w tym zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie  
z przepisami BHP oraz ppoż. 

2) Rozpoczęcie robót budowanych w terminie do 14 dni od momentu przekazania placu 
budowy. 

3) Dostarczenie Zamawiającemu – na dzień przekazania placu budowy - oświadczenia wraz  
z niezbędnymi dokumentami o podjęciu przez osobę wskazaną obowiązków kierownika 
robót. 

4) Utrzymanie zaplecza budowy przez cały okres wykonywania robót. 
5) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu   

 przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących   
 przedmiot niniejszej Umowy. 

6) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy  oraz 
utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji zlokalizowanych wokół placu budowy,  
chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej. 

7) Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz 
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

8) Wykonanie własnym staraniem i na własny koszt zasilenia ternu budowy w energię 
elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków i odpady na warunkach uzgodnionych  
z Zamawiającym. 

9) Zapewnienie nadzoru geodezyjnego inwestycji. 
10) Informowanie Zamawiającego o przebiegu robót, w tym stosowanie się do wszystkich 

poleceń i instrukcji inspektora nadzoru i projektanta, w tym uzgadnianie z Zamawiającym 
wszelkich zmian dotyczących konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub 
dodatkowych (do 7 dni od daty konieczności ich wprowadzenia) oraz na żądanie 
Zamawiającego niezwłoczne dokonanie poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych prac, a także wstrzymanie dalszych prac wykonywanych niezgodnie  
z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną. 

11) Informowanie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem inspektora nadzoru o terminie 
zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie robót zanikających. Jeśli wykonawca nie 
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poinformował o tym fakcie inspektora nadzoru zobowiązany jest roboty odkryć lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do staniu 
pierwotnego na własny koszt. 

12) Uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiającego kolejności wykonywanych prac objętych 
umową. 

13) Należyte reprezentowanie Zamawiającego przed właściwymi organami, urzędami  
i instytucjami w postepowaniach administracyjnych, których przedmiotem będzie 
uzyskanie wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, badań i ekspertyz. 

14) Wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu materiałów własnych. Materiały te 
powinny co do jakości odpowiadać wymogom dla wyrobów wprowadzonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie oraz wymogom projektu. 

15) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział  
w realizacji umowy, ze szczególnym uwzględnieniem uwag i wniosków kierowanych do 
Zamawiającego, mogących być dowodami w razie ewentualnych roszczeń, sporów, 
katastrof budowlanych, itp. 

16) Wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu wraz z dokumentami odbiorowymi 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

17) Dostarczanie na każde żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, certyfikatów, 
wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących materiałów oraz robót 
realizowanych w ramach przedmiotu niniejszej Umowy. 

18) Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy  
 będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych   
 przez Wykonawcę, niezwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 14 dni od daty 
odbioru końcowego. 

19) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie  
 trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin  
 technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia. 

20) Udział w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach okresowych mających na celu 
usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych podczas realizacji robót. 

21) Pokrycie kosztów wykonania badań, zleconych przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
jakości wykonanych robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych (dostarczonych). 
Zamawiający może zlecić wykonanie badań profesjonalnej firmie żądać ich zlecenie i 
przeprowadzenie przez wykonawcę. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże 
się, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań 
obciążają Zamawiającego. 

22) Uregulowanie należności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi dostawcami. 

23) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie  
  realizacji przedmiotu umowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym kosztem i   
  staraniem. 

24) Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy jest zobowiązany przedstawić 
wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy  
z informacją o formie zatrudnienia, czasu, stanowisku oraz oświadczeniu Wykonawcy, że 
zatrudnione osoby jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1040  z  późn.zm.) są zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz posiadają 
wynagrodzenie w minimalnej wysokości określonej i Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). Szczegóły i 
forma dokumentów wymaganych przez Zamawiającego opisane zostały w § 11 umowy. 
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Podwykonawcy 
 

§ 4 
 
1. [Wykonawca wykona roboty objęte zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców]* 
       [Następujące roboty Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]:* 
             ................................................................................................................................................ 

                       /nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych robót/ 
 

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

2. Warunki określające możliwość wykonywania robót objętych zamówieniem przez 
podwykonawców: 

1) Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany zgodnie z art. 462 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 
wskazać w odpowiednim punkcie w formularzu ofertowym części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem nazw i adresów 
podwykonawców. 

2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi objęte zamówieniem. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących 
podwykonawców, zakresu wykonywanych przez nich prac w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje 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 ustawy PZP,  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
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) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki 
dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 

5) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

6) Przepisy określone w pkt 4 i 5 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców. 
7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za należyte wykonania zamówienia. 
8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy.  

9) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
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wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej. 

10) Zamawiający, w terminie 5 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 9; 
c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

11) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym  
w ppkt 10, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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. 

13) Zamawiający w terminie 5 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, w przypadkach określonych w pkt 10. 

14) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  
w pkt 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

15) 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 w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

16) W przypadku, o którym mowa w pkt 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w pkt 9, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w umowie z Wykonawcą. 

17) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia. 

18) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 17 dotyczy wyłącznie należności powstałych  
z przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest świadczenie usługi objętej niniejszym 
zamówieniem i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym 
niż 7 dni od doręczenia tej informacji. 

20) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 19 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

21) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wszystkimi tego 
konsekwencjami (obowiązek zapłaty kar umownych). 

 
Terminy realizacji przedmiotu Umowy 

 
§ 5 

 
1.     Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1) Termin przekazania placu budowy - w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania 
umowy. 

2) Termin rozpoczęcia robót:  (przewidywany:  maj 2021 r.) 
3) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą  do dnia 20 sierpnia 2021 roku. 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

§ 6 
 
1. Strony określają  wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 

ustalone na podstawie oferty  Wykonawcy w łącznej wysokości:    

 netto .................................................................................................................... zł; 

 podatek VAT ..........% ........................................................................................... zł; 

 brutto ................................................................................................................... zł; 

 słownie: ................................................................................................................... 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje, m.in.: 

1)  Wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do 
wykonania przedmiotu umowy, w tym urządzeń przechodzących na własność 
Zamawiającego. 

2)  Wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza 
budowy i ich otoczenia, obsługą geodezyjną, dokumentami odbiorowymi. 

3)  Wszelkie koszty związane z demontażem, składowaniem, wywozem i utylizacją odpadów po 
robotach budowlanych. 

4)    Wszelkie koszty towarzyszące podczas wykonywania robót. 
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 pozostanie niezmienne w toku całego postępowania. 

 
Zasady płatności wynagrodzenia 

 
§ 7 

 
1. Płatność wynagrodzenia będzie dokonana jednorazowo po zakończeniu i odbiorze zadania, 

przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury. 
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2. Podstawą płatności jest dokonanie przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru robót, na 
warunkach określonych w § 8 umowy. Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

3. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** płatnikiem podatku VAT i posiada numer 

identyfikacyjny NIP :  ........................... 
5. Wykonawca oświadcza, że w wyniku zawarcia niniejszej umowy u Zamawiającego powstaje / nie 

powstaje* obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, według 
poniższego zestawienia: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 
685-16-51-203. 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 
8. Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury za wykonanie robót, przed terminem 

usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru. 
9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia 

umownego. 
 

Odbiory robót 
 

§ 8 
 

1. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zgłasza Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu 
gotowość do odbioru poszczególnych elementów robót, w szczególności robót ulegających 
zakryciu i zanikających, przedkładając Inspektorowi Nadzoru dokumenty niezbędne do 
dokonania odbioru wybranego elementu robót (atesty, certyfikaty na materiały, protokoły  
z zagęszczeń, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu). Roboty zanikające  
i ulegające zakryciu w każdej branży obowiązkowo muszą być odebrane przez Inspektora 
nadzoru. W odbiorach częściowych mogą również uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego. 

2. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót będzie faktyczne 
wykonanie w 100% wszystkich robót objętych odbiorem. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru robót w terminie do 14 dni kalendarzowych 
od  zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. 

4. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót.  Jeżeli w toku czynności odbioru 
zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie 
zakończenia robót, lub roboty nie zostały wykonane w sposób prawidłowy, zgodnie z warunkami 
umowy - Zamawiający może: odmówić odbioru do czasu usunięcia tych usterek lub dokonać 
odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie usterek. Do czasu usunięcia usterek 
odbiór będzie wstrzymany. Termin na usunięcie usterek nie może przekroczyć 7 dni 
kalendarzowych – w tym okresie nie będą naliczane kary za zwłokę. 

5. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 
dokumentacje powykonawczą zawierającą: atesty, certyfikaty, poświadczenia jakości, gwarancje 
dotyczące wbudowanych materiałów i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, protokoły z badań, opinie technologiczne, sprawozdania 
techniczne, kosztorys powykonawczy, geodezyjną dokumentację powykonawczą i inne 
dokumenty niezbędne do dokonania odbioru. 

6. Atesty, certyfikaty i gwarancje winny być przedstawiane do wglądu Inspektorowi Nadzoru na 
etapie dostawy. 

7. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest całkowite zakończenie robót w zakresie objętym 
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zamówieniem, uprzątnięcie terenu, przedstawienie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 
następujących dokumentów:   
1)   Wszystkie dokumenty dotyczące budowy, w tym dzienniki budowy wraz zgłoszeniem przez 

kierownika budowy i kierowników robót gotowości do odbioru robót. 
 2)  Świadectwa jakości, certyfikaty wszystkich materiałów użytych w budowie potwierdzające  
       parametry określone w dokumentacji projektowej i umowie. 

 3)    Świadectwa wykonanych prób (szczelności), protokoły z odbioru robót zanikających i  
       ulegających zakryciu, protokoły z badania prób zagęszczeń.  
4)    Instrukcje obsługi (w języku polskim) i karty katalogowe wszystkich zainstalowanych 

urządzeń. 
5)   Oświadczenia kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektowo - 

kosztorysową, przywróceniu terenu do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem do 
robót. 

6)   Szczegółowy kosztorys powykonawczy wykonanych robót, zatwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru. 

7)  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
8.  Zakończenie procedury odbioru końcowego robót powinno nastąpić w terminie do 30 dni 

kalendarzowych  od  zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. 
9.   Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć w procedurze uzyskania decyzji pozwolenia na 

użytkowanie budowanej sali oraz w razie konieczności uzupełniać brakujące dokumenty  
i wymagane wyposażenie.  

 
Osoby odpowiedzialne za realizację prac 

 
§ 9 

 
1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 
2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są: 

1) …………………………………………………………………………………………….. 
2) Pan ............................................................................. – Inspektor/inspektorzy Nadzoru, 

uprawnienia Nr ................................................................................ który działa w 
granicach umocowania określonego przepisami Prawa Budowlanego aktualnie 
obowiązującego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje wszystkie obowiązki określone w Prawie 
Budowlanym, a w szczególności: 

1) Reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie  kontroli zgodności jej 
realizacji z  przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

2) Zatwierdza materiały dostarczone przez Wykonawcę do wbudowania. 
3) Sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie  
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4) Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę,  

5) Sprawdza i odbiera wykonane i zgłoszone przez Wykonawcę poszczególne elementy robót  
w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę  
i przekazania dokumentów odbiorowych. 

6) Weryfikuje i potwierdza raporty miesięczne z danymi postępu prac składane przez 
Wykonawcę w okresie realizacji robót. 

7) Uczestniczy w czynnościach odbioru końcowego obiektów budowlanych wchodzących  
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w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania. 
8) Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad, a także kontroluje rozliczenie 

budowy. 
9) Zawiadamia Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych  nieprzewidzianych 

niniejszą umową robót celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
4. Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby Inspektora Nadzoru oraz pozostałych osób, 

reprezentujących Zamawiającego, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednim 
poinformowaniem Wykonawcy. 

 
§ 10 

 

1. Przedstawicielami ze strony Wykonawcy są: 
1) Wykonawcę reprezentuje:  .......................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
                                              (należy wskazać osoby wraz z zakresem upoważnienia) 

2)   Kierownikiem robót będzie: …………………………….................................................... 
Nr uprawnień: ........................................................................................................................... 

3)   Kierownikiem robót będzie: …………………………….................................................... 
Nr uprawnień: ........................................................................................................................... 

2. Do podstawowych obowiązków kierownika robót należy: 
1)   Protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie  zabezpieczenie terenu budowy 

wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i 
stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie  elementami 
środowiska  przyrodniczego i kulturowego. 

2)   Prowadzenie dokumentacji budowy. 
3)   Przedstawianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentów, atestów dostarczonych 

materiałów przed ich wbudowaniem. 
4)   Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego. 
5)   Natychmiastowa realizacja zaleceń wydanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
6)   Zgłaszanie – pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia –  Inspektorowi nadzoru oraz 

Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót,  podlegających zakryciu, 
robót zanikających przez Inspektora Nadzoru, przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do 
odbioru. 

7)   Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
8)   Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i 

zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie  Zamawiającemu 
oświadczenia o: zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym,  
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 

9)   Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
3.  Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby kierownika budowy oraz pozostałych osób, 

przedstawionych w ofercie przetargowej, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za 
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1  
w następujących przypadkach: 

 1)  Śmierci, choroby, kwarantanny lub innych zdarzeń losowych. 
2)  Jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 
5.   W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1, nowe osoby powołane do pełnienia w/w 

obowiązków muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach dla danej funkcji  
i posiadać uprawnienia i doświadczenie nie gorsze niż wykazane w umowie. 
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6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli 
uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 
zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez 
Zamawiającego. 

 
Czynności na podstawie umowy o pracę 

 
§ 11 

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

podwykonawcę (również dalszego podwykonawcę),  osób wykonujących wszelkie czynności 
wchodzące w tzw. koszty bezpośredni na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, 
które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, czyli 
tzw. „pracowników fizycznych” oraz obsługi biurowej i administracyjnej Wykonawcy lub 
podwykonawcy, jeżeli realizacja zadań przez zatrudnione osoby polegają na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U.  
z 2020 r. poz. 1320). 

2. Wymóg wskazany w ust. 1 nie dotyczy osób kierujących budową (kierownik budowy, kierownicy 
robót), dostawców materiałów budowlanych, geodetów. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 
mowa w ust. 1, w tym żądania oświadczeń, dokumentów i wyjaśnień oraz przeprowadzenia 
kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Wykonawca, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 24 Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania 
czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnianiu osób 
wymienionych w ust. 1 na umowę o pracę, wykaz tych osób wraz z kopiami umów o pracę lub 
zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do Podwykonawców oświadczenie, wykaz osób wraz                  
z kopiami umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz z kopią umowy                 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jednak nie później niż przed rozpoczęciem 
wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą 
wpuszczane na plac budowy i nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 
Przedkładane kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich winny zostać zanonimizowane w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo i ochronę danych zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami (informacje, takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zweryfikowania). Wykaz pracowników zatrudnionych na umowę 
o pracę, oświadczenia oraz dokumenty Wykonawca jest zobowiązany uaktualniać w trakcie 
realizacji robót, w przypadku zatrudniania do realizacji robót objętych umową kolejnych 
pracowników. 

5. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie 
ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić plac 
budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 12 
ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony taki przypadek. Fakt przebywania takiej 
osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli 
Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 
kara umowna, o której wyżej mowa może być nakładana wielokrotnie, w stosunku do tej samej 
osoby, w przypadku ponownego stwierdzenia przy następnej kontroli, niezatrudniania tej osoby 
na podstawie umowy o pracę. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 
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Kary umowne 
 

§ 12 
 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązującą 

formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 
przypadkach i wysokościach.  

2. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) Za każdy dzień opóźnienia w terminie zakończenia robót przy zadaniu objętego umową  

o którym mowa w § 5 umowy z winy Wykonawcy, podwykonawców oraz za każdy dzień 
opóźnienia w przedłożeniu przez Wykonawcę kompletu wymaganych dokumentów 
niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 umowy - w wysokości 
0,2% wynagrodzenia umownego brutto ogółem, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.  

2) Za każdy dzień opóźnienia w terminie na usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru lub  
w zadeklarowanym przez Wykonawcę okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady (zgodnie z 
warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do umowy) -  
wymienionym w § 14 ust. 2 i 4 umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto 
ogółem, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.  

3) Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
podwykonawców, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto ogółem, 
wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. 

4) Za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
(wymienionych w § 13 umowy), w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 
wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. 

5) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, podwykonawców, 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 
ogółem wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. 

6) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto ogółem, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy,  za każdy dzień opóźnienia. 

7) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,   
o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 8 umowy lub w przypadku nie przedłożenia zawartej już 
umowy z podwykonawcom, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 12 umowy, w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia umownego brutto ogółem, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia. 

8) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia przez osoby nie 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn.zm.), w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego ogółem brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy - za każdy 
stwierdzony taki przypadek. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 
1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar 
umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód i utraconych korzyści. 

5.  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
1)  Z tytułu odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego  w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot 
umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. 

2)  Za zwłokę w zapłacie faktur,  w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki. 
3) Za zwłokę w dokonaniu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za 

wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 
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Odstąpienie od Umowy, Rozwiązanie Umowy 
 

§ 13 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że: 
1) 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. Odstąpienie od 
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach; 

2) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp – w takim 

przypadku Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy; 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp; 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej; 

3) Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy: 
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy; 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy; 
4) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z winy Wykonawcy,  

w przypadku nieuzasadnionego nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania umowy 
w terminie 30 dni od daty przekazania placu budowy, nieuzasadnionej przerwy  
w wykonaniu robót trwającej dłużej niż 30 dni, lub w jakimkolwiek innym przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę.  

5) Zamawiający odstępuje od umowy w przypadkach określonych w pkt 4 w następującym 
trybie: 
a) W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania robót lub przerwie w 

wykonywaniu robót w terminie określonym w pkt 4 Zamawiający wysyła do Wykonawcy 
pismo wzywające do wykonywania robót; 

b) Jeżeli mimo wezwania Zamawiającego, Wykonawca nie przystąpi do wykonywania robót 
w terminie 3 dni od otrzymania pisma, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym oraz domagać się zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
określonej w umowie. 

2. Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach określonych w art. 457 ustawy Pzp. 
3. Pozostałe warunki odstąpienia oraz unieważnienia umowy zawarto w art. 456 – 461 ustawy Pzp. 

 
Gwarancja i rękojmia 

 
§ 14 

 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i 

rękojmi za wady fizyczne w terminie i zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz 
niniejszej umowie. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy przedmiot umowy objęty będzie ……………… miesięcznym 
okresem gwarancji jakości za wady i rękojmi. 
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3. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy. 

4. Jeśli w trakcie trwania okresu gwarancji jakości za wady i rękojmi dojdzie do ujawnienia się 
wad przedmiotu Umowy lub do uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich 
nieodpłatnego usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od pisemnego 
zgłoszenia Zamawiającego. 

5. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez 
zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw 
wynikających z gwarancji jakości za wady i rękojmi. 

6. Szczegółowe zasady określające warunki gwarancji, trybów usuwania wad i usterek określone 
zostały w karcie gwarancyjnej, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 
Materiały 

 
§ 15 

 
1. Zaprojektowane i zastosowane do realizacji przedmiotu niniejszej umowy materiały i urządzenia 

muszą odpowiadać wymogom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn.zm.) oraz 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215  
z późn.zm.). Wbudowane materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatę techniczną. Zastosowane materiały muszą spełniać parametry techniczne  
i jakościowe określone w dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w oparciu o którą 
realizowana jest inwestycja. 

2. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić 
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona 
na własny koszt. 

3. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru do 
przekazania świadectwa jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania 
akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem. 

 
Zmiana umowy 

 
§ 16 

 
1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na 

niżej określonych zasadach: 
1) Termin realizacji przedmiotu Umowy może być zmieniony w przypadku, gdy niemożność 

dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła 
po zawarciu Umowy, lub ich wykonanie  nie jest możliwe z przyczyn technicznych  
w przyjętym terminie, a także wystąpienia niżej wymienionych czynników  
i zdarzeń: 
a) konieczność spełnienia innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania  

i wydatkowania środków zewnętrznych; 
b) konieczność przeprowadzenia innych postępowań administracyjnych i sądowych; 
c) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na 

świadczenia Stron; 
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d) skoordynowania zakresu i powiązania inwestycji z projektami realizowanymi przez 
Gminę; 

e) zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym konieczność zmian  
w dokumentacji i uzyskania nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnień, 
projektów podziałów i decyzji administracyjnych; 

f) wstrzymanie prac w związku z orzeczeniem organu administracji lub sądu; 
g) konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego 

wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, a ich wykonanie wraz  
z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej 
niż 2 tygodnie; 

h) wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia 
robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające bez przerwy powyżej 
14 dni, powódź (czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu i możliwość kontynuacji 
lub rozpoczęcia robót), które uniemożliwiają prowadzenie robót; 

i) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania 
dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak m.in. 
zmiana pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania 
pozwolenia na budowę w zakresie koniecznych zmian); 

j) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowanego wykryciem np.: 
przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli 
podziemnych; 

k) błędów projektowych powodujących konieczność wstrzymania prac lub ich części na 
okres co najmniej 2 tygodni; 

l) brak możliwości realizacji lub zakończenia robót związanych ze sprzeciwem 
mieszkańców, nie wykonanie lub opóźnienie w wykonaniu robót przez inne instytucje  
w zakresie kolidującym z realizacją zadania będącego przedmiotem umowy; 

m) ogłoszenia stanu wyjątkowego, zaostrzenia obostrzeń związanych z nasileniem pandemii 
COVID-19, problemów z uzyskaniem materiałów budowlanych, dostępnością 
pracowników wykonujących zadanie lub innymi trudnościami spowodowanymi 
ograniczeniami związanymi z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego lub 
pandemicznego, w szczególności pandemią wirusa COVID-19 o termin wpisany  
w odpowiednie rozporządzenia, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.). 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty w zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na: 

a) ograniczenie zakresu przy ewentualnym jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu 
wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania 
administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zbędności któregoś 
z elementów. Przystąpienie do wykonywania poszczególnych elementów dokumentacji 
następować będzie w porozumieniu z Zamawiającym; 

b) wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli ich wprowadzenie nie będzie skutkować 
pogorszeniem parametrów, jakości wykonanej inwestycji i autor dokumentacji 
projektowej zaakceptuje wprowadzone roboty zamienne; 

c) zmianę przebiegu inwestycji, zmniejszenie lub zwiększenie zakresu opracowania,  
z ewentualną odpowiednią zmianą wynagrodzenia, wynikającą z: 

 błędów projektowych;  

 protestów mieszkańców; 
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 objęcia obiektów lub terenów ochroną (np. ochroną zabytków, jedną z form ochrony 
przyrody, w tym obszarem Natura 2000); 

 niemożności zachowania odległości gwarantującej brak szkodliwego wpływu 
przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi; 

 wybór innego trybu realizacji inwestycji, powodującego zbędność jednych  
i konieczność wykonania innych opracowań; 

 zmianę sposobu realizacji robót, jeżeli wykonanie robót w oparciu o projekt 
budowlany jest niemożliwe do wykonania lub istnieje zamienny (korzystniejszy) 
sposób wykonania robót, pod warunkiem wyrażenia zgody przez autora projektu 
budowlanego.  

3) Zmiany umowy określone w ust. 2 wymagają sporządzenia protokołu konieczności 
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą 
mogły nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 

5) Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na 
zasadach określonych w § 4 umowy. 

6) W przypadku, którym mowa w ust. 2 pkt 1 m, procedura i szczegóły dokonywania zmian 
umowy w przypadkach związanych z COVID-19 określone zostały w ustawie z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.). 

7) Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu – 
pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy wyrażenia zgody 
na zmianę umowy. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, istotne zmiany 
postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli 
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia 

w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które 
określają ich zakres i rodzaj zmian, określają warunki wprowadzenia zmian, nie 
przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. 

b) Gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę, jeżeli taka możliwość 
została przewidziana w postanowieniach umownych. 

c) W wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub 
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  
a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. 

d) W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp. 

e) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 
modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 
zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; 

f) Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania  
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości pierwotnej 
umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 
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Postanowienia końcowe 
 

§ 18 
 
1.  Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące 
przepisy prawa. 

3.  Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach 
oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
WYKONAWCA:                   ZAMAWIAJĄCY: 

 
 
 
 
 
 
 
*- niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


