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Załącznik nr 8 

UMOWA Nr 272…. 

 

zawarta w dniu ................... r. w Nowej Wsi Wielkiej pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez ……………………………………., 

a firmą ............................................, zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu której działa .................... . 

 

 

Niniejsza umowa jest wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019; z późn. zm.) oraz 

następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie podstawowym.  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja inwestycji pn. „Budowa przejścia pieszo-rowerowego 

przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej”, obejmującej budowę przejścia 

pieszo-rowerowego kat. E wyposażonego w samoczynny system przejazdowy (rogatki i sygnalizatory 

dla ruchu pieszego oraz tarcze ostrzegawcze przejazdowe dla maszynistów), przez tory linii kolejowej nr 

201 na szlaku Nowa Wieś Wielka - Bydgoszcz Emilianowo, zwanej dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia określają załączone do niniejszej umowy: 

1) projekt budowlany, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

3) przedmiar robót, 

4) specyfikacja warunków zamówienia znak: ZPL.271.18.2021.AW,  

5) oferta Wykonawcy. 

3. Umowa dotyczy realizacji zadania w całości wraz z obowiązkami wymaganymi przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. w Warszawie w umowie o udostępnienie terenu, wytyczeniem, kosztami napraw 

nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbędnymi pomiarami 

technicznymi wymaganymi przepisami branżowymi.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami SWZ,  

tj. dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania 

przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

5. Zamawiający ustala następującą hierarchię ważności dokumentów przy rozstrzyganiu jakichkolwiek 

rozbieżności przy realizacji umowy:  

1) Umowa,  

2) oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą,  

3) SWZ,  

4) dokumentacja projektowa - w pierwszej kolejności rysunki,  

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  

6) kosztorys ofertowy.  

 

§ 2 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie - zamówienie wykona:  

1) bez udziału Podwykonawców; 

2) przy udziale Podwykonawców, wskazanych w treści oferty w zakresie : ______________; 

3) przy udziale _____________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby ________________. 

2. Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona siłami własnymi. Jeżeli 

Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców 

roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 to nie później niż na 14 dni przed planowanym 

rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt 

umowy, o której mowa w ust. 5 i ust. 11. Dalszy tryb postępowania określają ust. 3 – 12. Zmiana taka nie 

wymaga aneksu do umowy. 
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3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 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. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do 

cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgłasza 

pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jeżeli projektowana umowa o podwyko-

nawstwo: 

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

3) gdy projekt umowy określa większą wartość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy niż 

wynika to ze złożonej oferty Wykonawcy w zakresie tej części robót, która ma zostać wykonana 

przez Podwykonawcę i jednocześnie nie zawiera zapisu, że odpowiedzialność Zamawiającego  

w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokości wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. Natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę części 

zakresu prac dalszemu Podwykonawcy, wartość wynagrodzenia nie może przewyższać wartości 

określonej w umowie między Wykonawcą, a tym Podwykonawcą,  

4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót 

przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

5) umowa zawiera zapisy określające karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia, kary takie można określać 

jedynie jako kary za zwłokę,  

6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 

umów od: 

a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane, 

b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność  

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za 

zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

7) umowa nie zawiera zapisów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 

do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, na zasadach wskazanych w umowie zawartej z 

Wykonawcą. 

6. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót 

budowlanych przez Podwykonawcę.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował umowę.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z wyłączeniem  umów o podwykonawstwo 
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o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo  

o wartości większej niż 50.000,00 zł. Obowiązek aktualizuje się również, gdy łączna wartość umów  

z jednym Podwykonawcą przekroczy wskazaną kwotę.  

10. Zamawiający wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo na usługi i dostawy były zawarte  

w szczególności postanowienia odnośnie: 

a) dokładnego zakresu dostaw/usług, które ma być powierzone Podwykonawcy, 

b) terminu wykonania dostaw/usług przez Podwykonawcę, 

c) wysokości oraz zasady zapłaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokość wynagrodzenia 

Podwykonawcy miała przekroczyć wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy umowa 

musi zawierać zapis, że odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest 

ograniczona do stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, 

d) terminu zapłaty wynagrodzenia nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

dostawy/usługi.  

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 9. Niezgłoszenie 

pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Zasady dotyczące przedkładania projektów oraz kopii umów mają również zastosowanie  

w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcą.  

13. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. 

14. Suma wynagrodzeń Podwykonawców nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy.  

15. 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 zamówienia na roboty budowlane.  

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 14, 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.  

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

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa wyżej. Termin do zgłaszania uwag, 

wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

19. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

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. 

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar 

umownych.  

21. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
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§ 3 

Konsorcjum 
( paragraf mający zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum;  w innym przypadku zostanie usunięty) 

 

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadają solidarnie, niepodzielnie i wspólnie za wykonanie przedmiotu 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosowanie do umowy konsorcjum z dnia ................... 2020 r. i peł-

nomocnikiem upoważnionym do reprezentowania partnerów konsorcjum wobec Zamawiającego – 

działającym w imieniu i na rzecz dowolnego bądź wszystkich partnerów konsorcjum oraz do 

prowadzenia całokształtu spraw związanych z realizacją niniejszej umowy jest ………………..  

 

§ 4 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:  

1) termin rozpoczęcia robót – ………………………  

2) termin zakończenia robót do dnia – …………………….  

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego,  

o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.  

3. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu wykonania robót objętych niniejszą umową 

będzie możliwa w przypadku:  

1) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego;  

2) zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają 

dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;  

3) zlecenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego;  

4) zlecenia przez Zamawiającego innego zamówienia;  

5) gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują 

wstrzymanie robót;  

6) zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: niedostępnością na 

rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub 

wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń 

nowszej generacji, pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy;  

7) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, 

kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz warunków archeologicznych 

związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;  

8) odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem 

niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych                    

(np. bunkry, fundamenty) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;  

9) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami i sztuką 

budowlaną;  

10) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez 

prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;  

11) przedłużających się robót obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty nie 

związane z robotami drogowymi);  

12) zmiany przepisów prawa;  

13) siły wyższej.  
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4. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej konieczności wynikającej  

z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy też usprawnienia procesu realizacji robót, itp.:  

1) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej  

i polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu, technologii lub zmianie cech 

elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu, jaki ma być w efekcie ich 

wykonania osiągnięty,  

2) pominięcie jakichkolwiek robót objętych dokumentacją projektową, o której to decyzji Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia 

tej części robót, której dotyczy wyłączenie;  

3) wykonanie robót dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektową, a niezbędnych do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;  

4) dokonanie zamiany kolejności wykonania robót objętych dokumentacją projektową, a Wykonawca 

jest zobowiązany do wykonania tychże poleceń. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.  

5. Wydanie przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w ust. 4, nie unieważnia w żadnej mierze 

umowy, ale skutki tych pleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu 

zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu względnie wynagrodzenia,                     

o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.  

6. Okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 6)-8) i w ust. 4 niniejszego paragrafu uzasadniają zmianę 

sposobu świadczenia robót budowlanych objętych niniejszą umową.  

 

§ 5 

Obowiązki stron 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz określenie niezbędnych danych do prawidłowego 

wytyczenia obiektów i robót;  

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;  

3) powołanie inspektora nadzoru w osobie: …………………………………., Inspektor nadzoru działa 

w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby 

wskazanej powyżej. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni 

przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

4) odbiór przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 niniejszej umowy;  

5) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) zgłoszenie się do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w celu podpisania umowy na udostępnienie 

terenu kolejowego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy; 

2) zawarcie umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na udostępnienie terenu kolejowego, na działce 

nr 116/3 obręb Nowa Wieś Wielka na czas budowy skrzyżowania jednopoziomowego ciągu 

komunikacyjnego przeznaczonego dla ruchu pieszego i rowerowego (przejście kategorii „E”)  

z torami linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port Centralny w km 0,985, która 

stanowi załącznik nr 19 do SWZ i poniesienia kosztów wynikających z zapisów tej umowy; 

3) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;  

4) a)  wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych;  

b) materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1333; z późn. zm.) oraz wymogom określonym w przepisach ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215);  

c) na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wymagane specyfikacją aprobaty techniczne 

wraz z deklaracją zgodności z Polską Normą;  

d) jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca 

obowiązany jest przeprowadzić te badania; 

e) jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ppkt d), okaże się,                                  

że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego;  
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f) materiały z rozbiórki muszą być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797; z późn. zm.);  

5) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;  

6) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niż na 3 dni przed, Inspektora Nadzoru  

o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie do odkrycia robót, a następnie do przywrócenia robót do 

stanu poprzedniego na własny koszt;  

7) wykonanie robót tymczasowych niezbędnych do wykonanie robót podstawowych;  

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń z winy Wykonawcy  

w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;  

9) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, 

wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;  

10) ustanowienie kierownika budowy w osobie ………………………………… oraz realizacja 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; z późn. zm.) 

dotyczących obowiązków Kierownika Budowy. Zmiana osoby kierownika budowy w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje wskazanej osoby będą co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ. Wykonawca musi 

przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed 

planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;  

11) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz P.POŻ.;  

12) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy;  

13) dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 

realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;  

14) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postano-

wieniami § 8 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych - 

wzajemnie uzgodnionych;  

15) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;  

16) 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;  

17) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy;  

18) dbanie o porządek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;  

19) zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie nadzoru 

wykonawczego;  

20) prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy;  

21) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, 

do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienie im 

danych i informacji wymaganych tą ustawą;  

22) zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarów  

i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wymaganej ;  

23) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego własnością Wykonawcy, jak również 

terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu 

w terminie podpisania protokołu odbioru końcowego;  

24) zapewnienie ogólnego dozoru terenu budowy;  

25) kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej 

dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru końcowego 

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

26) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robót 

w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony 

konieczny do ich usunięcia;  

27) ponoszenie kosztów energii i wody potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy;  

28) wykonanie i ustawienie na swój koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy  

po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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3. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 8 posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; z późn. zm.).  

4. Wykonawca nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności dotyczy to przeniesienia 

wierzytelności.  

 

§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo w kwocie 

........................... zł (słownie złotych: ...................................................           ............./100) powiększonej 

o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT tj. .......... .......... zł (słownie złotych: 

........................................................./100), co stanowi łącznie kwotę brutto ............................. zł (słownie 

złotych: ........................................................................................................................../100).  

2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi zapłatę za realizację zadania w całości.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może ulec zmianie w następujących 

przypadkach:  

1) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku 

do projektowanych w dokumentacji projektowej, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 niniejszej 

umowy, których wartość przekracza wartość rozwiązań podstawowych;  

2) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania robót dodatkowych nieobjętych 

dokumentacją projektową, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w § 4 

ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;  

3) wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia zaniechania wykonania części przedmiotu 

zamówienia określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadkach zmian wynagrodzenia wskazanych  

w ust. 3 powyżej:  

1) w przypadku rozwiązań zamiennych, których:  

a) wartość przekracza wartość rozwiązań podstawowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do akceptacji ich wartość, którą ustali na podstawie średnich cen jednostkowych 

SEKOCENBUD-u dla województwa kujawsko-pomorskiego aktualnych w miesiącu, w którym 

kalkulacja jest sporządzana. Po akceptacji przez Zamawiającego wyceny przedstawionej przez 

Wykonawcę, Wykonawca sporządzi protokół robót zamiennych, a zmiana wynagrodzenia  

z niego wynikająca potwierdzona zostanie aneksem do niniejszej umowy. Ponadto:  

- jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ppkt a) powyżej lub nieuzasadniona, 

Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach;  

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ppkt a) powyżej 

oraz sporządzić protokół robót zamiennych przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 

zmian;  

- w przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek robót zamiennych bez akceptacji 

Zamawiającego, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu 

wykonania tych robót;  

b) wartość nie przekracza wartości rozwiązań podstawowych, Wykonawca sporządzi i przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji protokół robót zamiennych;  

2) w przypadku robót dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ich 

wartość, którą ustali na podstawie średnich cen jednostkowych SEKOCENBUD-u dla województwa 

kujawsko-pomorskiego aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. Po akceptacji 

przez Zamawiającego wyceny przedstawionej przez Wykonawcę, Wykonawca sporządzi protokół 

konieczności, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikająca potwierdzona zostanie aneksem do 

niniejszej umowy. Ponadto:  

a) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2 powyżej lub nieuzasadniona, Zamawiający 

wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach;  
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b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek robót dodatkowych bez akceptacji 

Zamawiającego, Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu 

wykonania tych robót; 

c) Zamawiający dopuszcza wykonanie robót dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie w 

przypadku prac niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie 

przed awarią. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upoważniony jest do udzielenia 

Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robót wpisem w Dzienniku Budowy, z niezwłocznym 

powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający zapłaci za wykonane roboty po 

przedłożeniu dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej, w przypadku jeżeli konieczność 

ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;  

d) łączna wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia 

podstawowego.  

3) w przypadku zaniechania wykonania części przedmiotu umowy, Wykonawca sporządzi protokół 

robót zaniechanych, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikająca zostanie potwierdzona aneksem  

do niniejszej umowy.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów czynności, które bezpośrednio pokrywa 

Zamawiający: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.  

6. W przypadku zmian podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie 

do aktualnie obowiązujących stawek.  

  

§ 7 

Warunki płatności 

 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym przez Zamawiającego,  

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

2. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okresy 

płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze.  

4. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.  

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, przenosić wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

6. W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jest dostarczenie wraz z każdą fakturą 

wystawioną prawidłowo, oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał, bądź nie otrzymał, należne 

wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi. Wraz z oświadczeniem 

Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych 

płatności na rzecz podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy, faktur podwykonawcy, 

protokołów odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia 

faktury przez podwykonawcę.  

 

§ 8 

Odbiory robót stanowiących przedmiot umowy 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie danego 

rodzaju robót;  

2) odbiory robót zanikających;  

3) odbiór końcowy.  

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego przy 

udziale Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej 

mowa, wpisem do Dziennika Budowy.  

3. Wykonawca będzie informował, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niż na 3 dni przed, Inspektora 

Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego na własny koszt.  
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4. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego, stanowiącego 

podstawę do wystawienia faktur częściowych wymienionych w § 7, wpisem do Dziennika Budowy; 

potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od 

daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika 

Budowy.  

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

6. Zamawiający zastrzega sobie minimalny termin do przeprowadzenia odbioru częściowego - 3 dni.  

7. Strony postanawiają, że z czynności częściowego odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad 

stwierdzonych przy odbiorze.  

8. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, stanowiącego podstawę do 

wystawienia faktury końcowej wymienionej w § 7, wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego 

wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu 

oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.  

9. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający 

zastrzega sobie minimalny termin do przeprowadzenia odbioru końcowego - 7 dni.  

10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad 

stwierdzonych przy odbiorze.  

11. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet 

dokumentów odbiorowych, tj.:  

1) dokumentację powykonawczą;  

2) dziennik budowy;  

3) zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane dokumentacją projektową;  

4) protokoły nie związane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy                             

(np. z właścicielami przyległych terenów, z właścicielami urządzeń obcych, związane z organizacją 

ruchu lub odbiorami technicznymi itp.);  

5) recepty i ustalenia technologiczne;  

6) atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;  

7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót;  

8) wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót;  

9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  

10) dokumentację projektową podstawową; 

11) dokumentację i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawcę i nadzór autorski w trakcie 

realizacji zadania;  

12) protokoły odbiorów technicznych. 

12. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu,  

o którym mowa w ust. 11 pkt 9, w terminie późniejszym niż dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego. Termin ten zostanie ustalony w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.  

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich 

wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację przedmiotu umowy, 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego,  

z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.  

14. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę 

odbioru końcowego, stwierdzoną w protokóle odbioru.  

  

§ 9 

Kary umowne 

 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 

niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących 

przypadkach:  
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1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 4 ust.1 powstałą  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 6 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki,  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, 

d) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności, w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:  

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w § 6 ust. 1 - za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 6 ust. 1 - za każdy nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo 

lub projekt jej zmiany,  

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za 

każdą nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę,  

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 - za każdą umowę  

o podwykonawstwo, której dotyczy brak zmiany terminu zapłaty.  

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w § 6 ust. 1.  

2. Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności Wykonawcy, w szczególności 

z tytułu należnego wynagrodzenia.  

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

§ 10 

Zmiany umowy 

 

Strony przewidują możliwość dokonania w niniejszej umowie następujących zmian:  

1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 niniejszej umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do niniejszej 

umowy;  

2) wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy. Zmiana taka nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy;  

3) zmiany sposobu świadczenia robót budowlanych objętych niniejszą umową, o której mowa w § 4 ust. 3 

pkt 6)-8) i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;  

4) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności wskazanej w § 6 ust. 3 niniejszej 

umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do niniejszej umowy;  

5) w składzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia, pod warunkiem 

przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji osób, które spełnią wymagania określone przez 

Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;  

6) w składzie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia wskazanego w umowie po stronie 

Zamawiającego w przypadku absencji spowodowanej chorobą lub też zmianą zakresu obowiązków 

względnie rozwiązaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;  

7) w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia uzasadnionej 

konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak również z prawidłową realizacją 

przedmiotu zamówienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;  
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8) części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w związku                       

z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy;  

9) podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie 

obowiązujących przepisów w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi III Kodeksu cywilnego Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:  

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:  

a) Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął robót w terminie 14 dni 

od dnia przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie 

określonym w § 4 ust. 1 pkt 1,  

b) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 2 ust. 13 niniejszej umowy, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości przedmiotu umowy,  

c) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta 

trwa dłużej niż 14 dni,  

d) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba inna 

niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie,  

e) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy,  

f) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy,  

g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  

h) zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

i) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:  

a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni,  

b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie określonym w umowie, odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru,  

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.  

2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. W wypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Za-

mawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, a ponadto w protokole określony zostanie także stan terenu budowy;  

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy;  

3) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 

materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada;  
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5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od spisania protokółu inwentaryzacji, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. W przypadku 

nie wykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy.  

4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

obowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia;  

2) pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę związanych z wykonaniem 

umowy, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację 

przedmiotu umowy określonych w ust. 3 pkt 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.  

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności 

istotna zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana taka jest 

możliwa tyko w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dla wprowadzenia takiej zmiany.  

 

§ 13 

Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne 

obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy oraz w sprawach procesowych przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.  

 

§ 15 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego                           
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

§ 16 

Zamawiający informuje, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy odbywa się zgodnie z przepisami 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO (Dz.U. UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). 

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Wykonawcy 

prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego 

pod adresem: www.bip.nowawieswielka.pl w zakładce RODO. 

 
 
 
 
 

                .......................................             ........................................ 
                      ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

 

 

 

.............................................. 
    (kontrasygnata Skarbnika)  
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