
  
 

1 

Nr postępowania:  ZP.271.10.2022 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „zaprojektuj  
i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Budowa hali 
widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych 
Ręczajach” w ramach Dofinansowania Inwestycji z Programu Rządowy Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 Etapy realizacji zadania:  
1) Etap I, na który składają się: 
a)  wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, wykonawczego, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót wraz  z kosztorysami  
w oparciu o Program funkcjonalno - użytkowy wraz z pozyskaniem zgody właściwego organu 
na wykonanie robót budowlanych oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych, 
uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym pozwolenia 
na budowę);  
b) wykonanie robót budowlanych stanu surowego zamkniętego i budynku hali 
widowiskowo-sportowej. 
2) Etap II, na który składają się: 
a) wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wraz z kompletnym wyposażeniem hali 
widowiskowo-sportowej; 
b)  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całości zadnia. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie należytej organizacji i koordynacji zadania   
 w następującym zakresie: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji narad budowy;  
2) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez 
Zamawiającego w okresie prowadzonych robót budowlanych raz miesiącu. Podczas narad 
każdorazowo Zamawiający wymaga obecności Kierownika Budowy, oraz   
w przypadku omawiania robót Branżowych Zamawiający wymaga obecności podczas 
Narady Kierownika Robót branżowych.  
 
4. Wymagania ogólne w ramach dokumentacji projektowej: 
1)  Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowiązany 
opracować i uzgodnić z zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej 
harmonogramem, w którym będą uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz 
terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów, z zastrzeżeniem, że  harmonogram będzie 
zawierał podział na etapy  wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach podziału robót 
należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty 
wykonywane przez podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów 
o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, 
aby zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości robót, 
które zostaną powierzone podwykonawcy; 

2) Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy obejmuje: 
a) dokumentację projektową budowlaną, 
b) dokumentację projektową wykonawczą,  
c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy,  
e) plan zagospodarowania terenu, 
f) uzyskanie pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane); 
3) Dokumentacja powykonawcza obejmuje: 

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy 



  
 

2 

a) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą oraz dokumentację geodezyjno-kartograficzną,  
b) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy 
realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego 
wyposażenia i technologii, 
c) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku realizacji 
robót; 
4) Dokumentacja powykonawcza, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian 
na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 
zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
5. Wymania ogólne na czas prowadzenia robót: 
1) Do obowiązków Wykonawcy należy umieszczenie rzetelnie i czytelnie wypełnionej tablicy 
informacyjnej budowy, zapewnienie stałej dostępność do planu BIOZ, oznaczenia terenu 
prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, przeprowadzenia wszelkich instruktarzy 
pracowników, oraz innych zobowiązań, jakie nakładają na Kierownika Budowy obowiązujące 
przepisy;  
2) do obowiązków Wykonawcy należy ponoszenie kosztów dostawy i zużycia mediów na 
budowie oraz kosztów w zakresie wywozu odpadów oraz nieczystości z terenu budowy,   
a w razie potrzeby wystąpienie do właściwego zakładu branżowego o warunki zasilania 
terenu budowy; 
3) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie budowy zgodnie z zatwierdzonym 
projektem budowlanym, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i dokumentacją, 
prowadzenie dokumentacji budowy przez kierownika budowy; 
4) Prowadzenie robót w sposób umożliwiający  funkcjonowanie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Nowych Ręczajach; 
5) Wykonawca zobowiązany jest ustalać z Zamawiającym wszelkie przerwy  
w dostawie mediów wymuszone prowadzonymi robotami; 
6) Zamawiający zastrzega, iż może żądać od Wykonawcy wprowadzenia przerwy w robotach 
w przypadku okoliczności szczególnych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
wstrzymać wszystkie roboty bądź ich część, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 
Zamawiający może wstrzymać roboty bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy; 
7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom 
trzecim   w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy; 
8) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z pierwszym 
uruchomieniem obiektów, w tym wszystkich instalacji i urządzeń związanych    
z przekazaniem i oddaniem go Zamawiającemu do użytkowania; 
9) Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i materiały mają być fabrycznie nowe, 
stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolne od praw i roszczeń osób trzecich,   
a także muszą posiadać stosowny dokument (kartę materiałową, certyfikat, atest 
bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnienie wymogów, 
deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), dowód dopuszczenia do obrotu 
na rynku polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim znakiem. Na co najmniej 14 dni 
przed dostarczeniem na teren budowy materiałów, urządzeń itp. Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu (wersji elektronicznej, papierowej  – do uzgodnienia z 
Zamawiającym) celem akceptacji dokumenty potwierdzające ich zgodność  z ofertą, umową, 
w szczególności dokumenty jak wskazano powyżej;  
10) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do zapewnienia potrzebnego 
oprzyrządowania, fachowego zespołu oraz materiałów niezbędnych do wykonania badań   
w zakresie, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Koszt wykonania badań 
obciąża Wykonawcę; 
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11) Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie pełnej, stałej obsługi geodezyjnej na 
czas budowy. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do prac ziemnych 
Wykonawca wyznaczył w terenie geodezyjnie obiekty na wyprzedzającej naradzie budowy; 
9) Wykonawca winien tak zorganizować proces budowy, by zapewnić  ciągłość 
komunikacyjną, dla funkcjonującego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach; 
12) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w należytym stanie dróg dojazdowych 
do budowy, dróg po których poruszać się będą pojazdy budowy, a w szczególności do 
bieżącego regularnego usuwania błota i innych zanieczyszczeń; 
13) Wykonawca winien wykonać pełny zakres umowy oraz zastosować właściwą technologię 
robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi uzgodnieniami 
branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, zgodnie   z obowiązującymi przepisami, 
normami oraz  z zasadami BHP; 
14) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas 
wykonywania prac, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub 
nienależytego wykonywania prac; 
15) W przypadkach wskazania w dokumentacji technicznej znaków towarowych lub 
pochodzenia  np. materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość 
zastosowania równoważnych rozwiązań /np. materiałów, urządzeń/ tzn. takich, których 
parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych 
podanych w dokumentacji technicznej;  
16) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych  i systemów odniesienia, o których mowa w 101 ustawy Pzp Zamawiający 
dopuszcza  rozwiązania równoważne; 
17) Wszystkie prace winny być  zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi 
normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż, zgodnie z 
poleceniem inspektora nadzoru; 
18) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 
wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
określonymi dla przedmiotu zamówienia; 
19) Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających    
 z obowiązujących  przepisów prawa; 
20) Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramem rzeczowo – finansowym, który zostanie przedłożony przez Wykonawcę 
Zamawiającemu w terminie wskazanym w ust. 4 pkt 1. 
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dokonać w terminie  
7 dni kalendarzowych aktualizacji lub modyfikacji harmonogramu. Wykonawca może również 
dokonać aktualizacji harmonogramu, na swój uzasadniony wniosek, po otrzymaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wynikających z 
obowiązującego i zaakceptowanego harmonogramu (co uważa się za nienależyte wykonanie 
umowy) może stanowić podstawę do odmowy ewentualnego przedłużenia terminu 
wykonania umowy lub nieuwzględnienia innych roszczeń Wykonawcy; 
21) Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani, ponadto zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem 
do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 
podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. 
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 
 

§ 2 
Zobowiązania Stron 

1. Do zakresu obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na terenu budowy; 
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2) dokonywanie odbiorów zgodnie z § 9 niniejszej umowy; 
3) zapłaty ustalonego wynagrodzenia. 
2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej należy: 
1) Wystąpienie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wystawienie pełnomocnictwa do 
działania w imieniu Zamawiającego w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia; 
2) Dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień;  
3) Opracowanie przedmiotu zamówienia w oparciu o szczegółową wizję i pomiary w terenie; 
4) Przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich 
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym dane wyjściowe  
do kosztorysowania – dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne 
 do kalkulacji kosztorysowej; 
5) Ustalenie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółów w zakresie rozwiązań projektowych, 
zastosowanych materiałów i urządzeń, których propozycję Wykonawca przedstawi  
do akceptacji Zamawiającemu; 
6) Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich niezbędnych materiałów do 
wykonania przedmiotu umowy; 
7) Informowanie na bieżąco Zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich istotnych 
faktach pojawiających się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i mających z nim 
związek; 
8) Udzielanie na życzenie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień związanych z realizacją 
przedmiotu umowy a także uczestniczenie w spotkaniach, konsultacjach i prezentacjach 
dokumentacji  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
9) Uzyskanie wszystkich niezbędnych do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i 
uzyskania decyzji, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków 
technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji; 
10) Wykonanie wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do wykonania dokumentacji 
projektowej oraz uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień itp.; 
11) Sprawdzenie dokumentacji w zakresie wynikającym z przepisów; 
12) Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji o ewentualne uwagi uzyskane od organu 
administracyjnego w toku postępowania o udzielenie wymaganych decyzji; 
13) Dokonanie wszelkich zmian wynikających ze zmian przepisów w trakcie realizacji 
zadania; 
14) Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą 
następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania takie 
zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia; 
15) Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej 
wystąpień  i wniosków o wydanie: warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień w tym 
ich korekt i uzupełnień oraz wszystkie decyzje i postanowienia organów administracji 
publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie 
obowiązywania umowy; 
16) Zgłaszane przez Zamawiającego uzupełnienia, korekty i wyjaśnienia dotyczące 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej, będącej przedmiotem zamówienia, Wykonawca 
wykona nieodpłatnie w ramach niniejszego zamówienia. 
 
3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie robót budowlanych należy: 
1) wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z: dokumentacją prawną, 
dokumentacją projektową, kosztorysów, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej (sztuką budowlaną), zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz na 
ustalonych umową warunkach, w ścisłej współpracy z Zamawiającym; 
2) zapewnić kierownictwo - kierownik robót (zgodnie z art. 42 ust. 4 Prawa Budowlanego), 
posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca traktuje obowiązki ww. 
kierownika, jako własne, odpowiada za ich wypełnienie zgodnie z przepisami prawa; 
3) protokolarne przyjęcie ( w formie protokołu wprowadzenia ) od inwestora terenu budowy; 
 4) opracować i uzgodnić z Użytkownikiem plan zagospodarowania terenu robót dla potrzeb 
zaplecza w tym: zabezpieczenie terenu, zabudowę tymczasową magazyn, pomieszczenia 
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socjalne, higieniczno – sanitarne itp. dla pracowników budowy, oświetlenie terenu robót, 
place składowe, drogi wyjazdowe, magazynowanie, segregowanie i wywóz odpadów z 
wyrobów budowlanych (materiałów), nieczystości stałych oraz płynnych itp.; 
5) zagospodarowanie terenu robót, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy 
oraz jego późniejsza likwidacja. Zapewnienie stałych warunków widoczności 
 (w dzień i w nocy) urządzeń, znaków i terenu, dla których jest to nieodzowne  
ze względów bezpieczeństwa; 
6) wykonać wszelkie roboty przygotowawcze; 
7) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt niezwłocznej naprawy 
wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy, wobec osób trzecich, na terenie robót oraz 
poza terenem; 
8) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy; 
9) wykonanie i utrzymanie zabezpieczeń bhp i p.poż.; 
10) ochrona środowiska naturalnego; 
11) utrzymywanie ogólnego porządku na placu budowy, dokonywanie na bieżąco prac 
porządkowych oraz usuwanie i wywożenie odpadów i nieczystości; 
12) wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą 
się na terenie budowy; 
13) umieszczenie na terenie robót reklam i informacji innych, niż wymaganych przez 
obowiązujące prawo i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego; 
14) stosowanie wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, 
dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych – 
ponadto zobowiązuje się Wykonawcę do: stosowania materiałów fabrycznie nowych , 
wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i które 
są własnością wykonawcy; 
15) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i branie udziału  
w organizowanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych, czynnościach 
odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych; 
16) zawiadomienie i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracowników służb technicznych 
eksploratorów sieci nad robotami instalacyjnymi, jeżeli dotyczy; 
17) ponoszenie w pełni kosztów przerw w wykonywaniu robot wynikłych z technologii prac, 
warunków atmosferycznych i innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego; 
18) na wykonawcy ciąży ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się 
obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, 
urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy. Z chwilą przekazania terenu 
budowy. Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – wywołanych ingerencją osób trzecich – 
szkód i opóźnień robót; 
19) Wykonawca ponosi w pełni koszty związane z dojazdem, dojściem do terenu 
wykonywania prac, koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy; 
20) prowadzenie dokumentacji budowy; 
21) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń; 
22) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia i odbioru roboty 
ulegające zakryciu bądź zanikające; 
23) koordynacja robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców; 
24) realizacja zaleceń wpisanych do dzienników budowy; 
25) usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji 
 i rękojmi; 
a) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej; 
b) wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z zapisów protokołów kontroli bieżących  i 
oględzin obiektu budowlanego w związku z dopuszczeniem go do użytkowania. 
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§ 3 
Termin realizacji 

 
Termin wykonania Przedmiotu Umowy 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: 
 

1) Etap I, na który składają się:  

a)  wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, wykonawczego, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót wraz  z kosztorysami  
w oparciu o Program funkcjonalno - użytkowy wraz z pozyskaniem zgody właściwego organu 
na wykonanie robót budowlanych oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych, 
uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym pozwolenia 
na budowę);  

b) wykonanie robót budowlanych stanu surowego zamkniętego i budynku hali 
widowiskowo-sportowej. 

Termin wykonania Etapu I: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy ( w tym: dokumentacja 
projektowa 5 miesięcy od dnia podpisania umowy).  

2) Etap II, na który składają się:  

a) wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wraz z kompletnym wyposażeniem hali 
sportowo-widowiskowej; 

b)  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całości zadnia. 

Termin wykonania Etapu II: 6 miesięcy od dnia zakończenia Etapu I. 

§ 4 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, 
strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości …………………….. złotych 
brutto ( słownie: ……………………………………………………………………...), w tym: 

kwota netto: ……………………………….. zł (słownie:………………………………… zł) 
podatek VAT: ………………………………… zł(słownie:…………………….………… zł) 

w tym: 
a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Etapu I, o którym mowa w § 3 pkt 1 

wynosi brutto: …. (słownie: …..), w tym za wykonanie dokumentacji projektowej 
wynosi brutto ……. zł (słownie: ……..) 

2. b) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Etapu II, o którym mowa w § 3 pkt 2,  
wynosi brutto: …. (słownie: …..),Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone zostanie w dwóch 
transzach - pierwsza po zakończeniu Etapu I prac w ramach realizacji Inwestycji, - druga, po 
zakończeniu realizacji Etapu II, przy czym: 

• pierwsza transza w wysokości 50 % kwoty łącznego wynagrodzenia o którym 
mowa w ust. 1, 

• druga transza w wysokości .. % kwoty łącznego wynagrodzenia. 
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, jak również koszty tam nieujęte,  
a niezbędne do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Umowy i usunięcia wad, 
obejmujące w szczególności wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz  
z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji, koszty badań geologicznych i opracowania 
dokumentacji geologicznej, koszty uzgodnień, opinii i warunków technicznych, koszty 
pozwoleń, roboty przygotowawcze, porządkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i 
zabezpieczenie terenu robót i terenu przyległego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, 
energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robót), transport materiałów na miejsce 
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robót, utylizacja materiałów, organizacji ruchu, prace związane z planem bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp. 
4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu 
niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem umowy czy innych 
błędów Wykonawcy, w szczególności błędów rachunkowych między innymi  
w sporządzeniu wyceny robót czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu robót 
będącego w dokumentacji, pominięcia jakiejkolwiek czynności technologicznej niezbędnej do 
wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz, że ilości przyjęte do określenia 
ryczałtowej należności za wykonanie prac są wystarczające do wykonania całości robót 
zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji 
lokalnej na placu budowy, zapoznał się z placem budowy oraz zapoznał się z warunkami 
realizacji. 
5. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac 
(zadań) niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy. 
7. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury VAT dla Zamawiającego dowodów 
zapłaty potwierdzających, że dokonał stosownej zapłaty na rzecz wszystkich 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców za roboty wykazane w protokole odbioru. 
6. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie Etapu I będzie podpisany przez 
wskazanego przedstawiciela Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego 
Protokół Odbioru  Etapu I, a dla płatności za wykonanie Etapu II Protokół Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Umowy oraz  załączone i przekazane przez Wykonawcę dokumenty 
wymagane Umową lub przepisami prawa, w szczególności szkice geodezyjne  
i dokumentacja powykonawcza. Protokół musi zostać podpisany przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcę. Odbiory jednostronne przez Wykonawcę są wykluczone w każdym wypadku.  
7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 
Etapy Umowy jest przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku faktury końcowej warunkiem 
zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia jest przedstawienie przez 
Wykonawcę stosownych dowodów zapłaty wynagrodzenia ujawnionym na zasadach 
opisanych w ustawie Pzp oraz treści przedmiotowej umowy podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, jak również 
oświadczeń podwykonawców o braku jakichkolwiek wierzytelności wynikających ze 
zrealizowanych robót budowlanych.  
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  
o których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane etapy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty.  

9. Wystawienie faktur następuje na kwoty wskazane w Harmonogramie Rzeczowo - 
Finansowym. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności 
bez wymaganych dokumentów, będą zwracane bez obowiązku płatności. W przypadku,  
o którym jest mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 
zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 
zmiany faktury. Termin płatności faktury, w opisanej sytuacji, będzie liczony od dnia 

otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.  
10. Fakturę Wykonawca wystawi w następujący sposób: Nabywca/Odbiorca: Gmina 
Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, NIP: 1251627895, Jednostka realizująca/Płatnik: 
Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne. 
11. Faktury płatne będą w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionych faktur wraz z Protokołem Odbioru Częściowego  
i Protokołem Odbioru Końcowego dla płatności końcowej i wszystkimi wymaganymi 
dokumentami, w szczególności odnoszącymi się do Podwykonawców. Należność 
Wykonawcy płatna będzie w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek 
Wykonawcy, wskazany na fakturze.  
12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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13. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za przedmiot umowy 
  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 
14. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej.  
15. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 
obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
16. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy  
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy do czasu 
usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości. 
17. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturach Vat jest 
rachunkiem bankowym wskazanym jako rachunek bankowy Wykonawcy w tzw. białej liście 
podatników Vat w rozumieniu art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług. 
18. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  za wykonane i 
odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego 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, na 
zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 
19. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:  
a) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 12 umowy, 
b) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz wszelkich 
płatności wskazanych w umowie, których zamawiający może dokonać z wynagrodzenia 
wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za wykonawcę składki za polisę 
ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego 
z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 5 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu: 
1.1) Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia kwoty, która będzie stanowiła 
zabezpieczenie, należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w 
wysokości 3% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 (tj. kwotę 
............................................ zł). 
1.2) Z kwoty określonej w § 5 ust. 1 pkt 1.1 złożonej na zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy 70% zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego 
odbioru. Pozostałe 30 % pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym 
Zamawiającego do czasu obowiązywania rękojmi i gwarancji i zostanie zwrócone w ciągu 15 
dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
1.3) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 
1.4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie: 
Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niż w pieniądzu to postanowienia 
zawarte w § 5 ust. 1 nie mają zastosowania i wówczas Wykonawca może wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następującej formie: 
-  poręczeniach bankowych, 
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- gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, 
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 299). 
2.1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu 
rękojmi i gwarancji do kwoty 5% wartości umownej brutto określonej w § 4 ust. 1 w formie 
..................... na okres trwania prac objętych przedmiotem zamówienia w zakresie 
należytego wykonania umowy przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy 
dokumentu powinna obejmować dodatkowo 30 dni od daty końcowego odbioru robót oraz na 
okres wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi do kwoty 30 % wartości 
zabezpieczenia określonej w § 5 ust. 2 pkt.2.1, tj. ......................... przy czym możliwość 
zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu powinna obejmować dodatkowo 15 dni od daty 
ostatecznego odbioru prac. 
2.2) Dokument powyższy gwarantuje zapłatę roszczeń Zamawiającego z tytułu nie 
wykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi i gwarancji, jakich 
zapłaty Zamawiający zażąda. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy, objęty niniejszą Umową, 
w następujący sposób: 
1) własnymi siłami w zakresie: 

a.  ......................................  

b.  .......................................  
 
2) przy udziale podwykonawców w zakresie: 

a. ........................................   

b. ...........................................   

2. W przypadku zlecenia części robót podwykonawcy: 
1) Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać przepisy wynikające z art. 6471 Kodeksu cywilnego; 
2) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez 
podwykonawców; 
3) Wykonawca ma obowiązek do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu,  
w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu 
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, 
z wyłączeniem umów o wartości niższej niż 0,5% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1, 
4) Jeżeli następuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się, jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, 
uchybienia, jakość i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i 
pracowników, a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób 
trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utratę urządzeń i 
wyposażenia znajdujących się na terenie objętym realizacją Umowy) i straty wynikłe z 
realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawcę; 
3. W umowie z podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca: 
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1) ma obowiązek określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i 
terminy wypłaty wynagrodzenia, przy czym termin wypłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy rachunku 
lub faktury potwierdzających wykonanie robót budowlanych; 
2) ma obowiązek uzależnić zapłatę drugiej części wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy, jeżeli jest ono należne w częściach, od zapłaty przez podwykonawcę 
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom; 
3) uzależnić obowiązek zapłaty całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy po 
wykonaniu całości robót budowlanych od zapłaty przez podwykonawcę 
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom; 
4) ma obowiązek przewidzieć obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektów umów 
zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzającymi 
uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów, a 
także ze zgodą Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 14 dni przed dniem ich 
podpisania, a także obowiązek przedłożenia Zamawiającemu podpisanych umów najpóźniej 
w terminie 7 dni od dnia ich podpisania; 
5) nie może wprowadzić postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 
przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 
przez podwykonawcę, 
2) uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia 
ustanowionego przez podwykonawcę od zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy 
udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy. 
4. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu projektu umów, które będą zawierane z podwykonawcami 
wraz z zakresem prac podlegających zleceniu, a także dokumentów potwierdzających 
uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów. 
Zamawiający, ma 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z 
podwykonawcą na zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń. 
5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem 
umów zawartych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 
Zamawiający może w terminie 14 dni od przedłożenia umowy zgłosić do niej sprzeciw. 
6. Brak zgłoszenia sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 4 i ust. 5, uważa się za 
akceptację przez zamawiającego projektu umowy bądź umowy. 
7. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszystkich dokonanych 
z podwykonawcami rozliczeniach finansowych związanych z realizacją Umowy. 

 
§ 7 

Przedstawiciele Stron 
1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem realizacji przedmiotu umowy będzie: 
a) Inspektor nadzoru w osobie ………………., e-mail: ………….. 
b) Koordynator ze strony Gminy w osobie ……………., e-mail: ………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedmiotu 
umowy jest:  
a) Kierownik Zespołu Projektowego w osobie ……………… tel. ………………, e-mail: 

……………. 
b) Kierownik budowy w osobie …………………….. e-mail: ……………. 

3) Zmiana osób/podmiotów wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy. 
4) Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwa, zgoda, badania, inspekcje, 
polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby lub podobne działania inspektora nadzoru 
inwestorskiego, Zamawiającego, włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z 
żadnej odpowiedzialności za błędy, zmiany pominięcia, rozbieżności  
i niedopełnienia. 
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5) W razie niepowołania lub tymczasowego nie powołania inspektora nadzoru 
inwestorskiego, a także w razie odstąpienia od umowy z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, jego funkcje pełni Zamawiający. 
 

§ 8 
Zatrudnienie osób na umowę o pracę 

1. Zamawiający, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej 
czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
1) wszystkie czynności związane z wykonaniem pracy fizycznej opisane   
w Programie funkcjonalno-użytkowym za wyjątkiem osób pełniących następującą 
funkcję:  
a) osoba pełniąca funkcję Głównego Projektanta Branży Architektonicznej, 
b) osoba pełniąca funkcję Głównego Projektanta Branży Konstrukcyjno-Budowlanej,  
c) Kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane  do kierowania robotami    
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
d) Kierownik robót elektrycznych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych  i elektroenergetycznych, 
e) Kierownik robót sanitarnych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
f) osoby wykonujące usługi geodezyjne, 
g) osoby świadczące usługi transportowe i sprzętowe. 
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane   
w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody   
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie   
1 czynności  w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.  
 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  
- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
- datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion 
i nazwisk tych osób,  
- rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia  w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.   
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 
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Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne  z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1 
czynności.  
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§ 9 
Odbiory 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy dokonane zostaną odbiory w podziale na Etap I 
 i Etap II określony § 1 ust. 2 umowy. 

2. Odbiór dokumentacji projektowej: 
1) Wszystkie opracowania wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1 należy przedłożyć 

zamawiającemu do odbioru w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF 
oraz edytowalnym (doc, .dwg,) na nośniku elektronicznym z odpowiednimi opisami.  

2) Odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 10 dni 
roboczych od dnia przekazania ich przez Wykonawcę, na podstawie protokołu zdawczo – 
odbiorczego podpisanego bez uwag przez przedstawiciela Zamawiającego  
i przedstawiciela Wykonawcy. 

3) Integralną częścią protokołu, o którym mowa w pkt 2 powyżej będzie: 
a) wykaz opracowań, 
b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacje są wykonane zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i że zostają wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć. 

c) wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia, zezwolenia na 
wykonywanie robót budowlanych,  

d) pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. 
2. Odbiór robót budowlanych: 
Strony ustalają, że będą dokonywane następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zgłoszenia robót do odbioru 
dokonuje kierownik budowy (robót), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy  
i powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel 
Zamawiającego poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy, 
2) odbiory częściowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności 
odbiorowych spisany zostanie protokół bezusterkowego odbioru tzw. protokół częściowego 
odbioru robót, 
3) odbiór końcowy, z przekazaniem obiektu do użytku będzie przeprowadzony po 
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zakończeniu wszystkich prac stanowiących przedmiot umowy oraz pełnego wykonania przez 
Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Procedury związane z tym 
odbiorem podane są w § 9 ust. 3-14. 
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie robót budowlanych  
i gotowość do ich odbioru. Odbiorowi podlegają wyłącznie roboty zakończone i wolne od 
wad. 
4. Warunkiem zgłoszenia gotowości robót do odbioru jest ich zakończenie. 
5. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć pełną, kompletną dokumentację powykonawczą  
w 2 egzemplarzach, co będzie warunkiem podpisania protokołu końcowego odbioru robót 
przez wszystkich członków komisji, każdy z egzemplarzy ma zawierać: 
1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
2) projekty powykonawcze (wszystkie projekty muszą zawierać oświadczenie  
o zgodności wykonania robót z danym projektem i naniesionymi zmianami, jeśli takie 
występowały), 
3) gwarancje i instrukcje obsługi wykonanych instalacji i zamontowanych materiałów  
i urządzeń, 
4) protokoły dokonanych prób technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych 
urządzeń, oraz inne protokoły badań, prób, sprawdzeń i uruchomień w tym badania 
drożności przewodów kominowych, 
5) atesty, aprobaty, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte materiały 
i urządzenia (wszystkie dokumenty muszą zawierać oświadczenie o miejscu ich 
wbudowania), 
6) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 
7) protokół przekazania użytkownikowi ewentualnych materiałów porozbiórkowych. 
6. W ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, Zamawiający powoła komisję odbioru, ustali datę rozpoczęcia odbioru,  
o czym powiadomi Wykonawcę. 
7. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na wyznaczony przez Zamawiającego 
termin odbioru, Zamawiający wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawcę. 
Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, 
nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca będzie związany ustaleniami zawartymi  
w sporządzonym przez Zamawiającego protokole odbioru, bez prawa zgłoszenia uwag. 
8. Zakończenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokołu bezusterkowego 
odbioru końcowego przedmiotu umowy, jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu 
zakończenia robót budowlanych w dacie zgłoszenia ich do odbioru. 
9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, 
które nie uniemożliwiają odbioru robót lub rozpoczęcia prawidłowej pracy instalacji  
i urządzeń obiektu, sporządzony zostanie protokół warunkowego odbioru zawierającego 
wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót i listę wad i usterek oraz ustalony zostanie 
stosowny termin ich usunięcia, nie przekraczający jednak 14 dni. Po usunięciu przez 
Wykonawcę wad i usterek, stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robót, 
sporządzony zostanie protokół bezusterkowego odbioru robót. 
10. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona 
odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysokości obniżenia,  
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje jednostronnie Zamawiający. 
11. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca. 
12. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych  
i prawnych wykonanych robót budowlanych. 
13. Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca zgłosił 
do odbioru roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowiązaniem tj. niezgodnie z treścią 
umowy i zasadami wiedzy technicznej. 
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14. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia wad funkcjonalnych, może nie 
dokonać odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 
 

§ 10 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na projekt, wykonane roboty 
budowlane oraz zamontowane materiały na okres ……… miesięcy licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego,  
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane 
prace budowlane, instalacyjne oraz zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli 
wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie 
wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 
wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, 
wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie. 

6. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokona naprawy na swój 
koszt wszelkich wad, które mogą powstać w trakcie trwania okresy gwarancyjnego,  
a także poprawi i/lub naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub 
własności Zamawiającego, spowodowane przez wadliwe materiały, wyposażenie lub 
robociznę, za które był odpowiedzialny. Usunięcie wad powinno być stwierdzone 
protokolarnie.  

7. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód 
będących normalnym następstwem wad. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje okres 
wykonywania robót i wygasa po upływie okresu rękojmi i gwarancji z tym zastrzeżeniem, 
że w przypadku usunięcia wad termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu  
o czas naprawy. 

8. W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z ust. 4 Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady 
i obciąży kosztami Wykonawcę. 

9. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez 
przedstawiciela Zamawiającego w zawiadomieniu, Zamawiający ma prawo usunąć wadę 
na koszt Wykonawcy wykorzystując w tym celu zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy lub potrącić płatność z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot 
kosztów uznając je za dług. 

10. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe lub niepraktyczne naprawienie wady 
spowodowanej przez Wykonawcę, to może wtedy dokonać potrącenia płatności  
z wynagrodzenia Wykonawcy, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 
zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

11. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego w związku  
z zaistnieniem wady w pracach Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia 
innego wykonawcy celem usunięcia niebezpieczeństwa na koszt Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający ma obowiązek powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie 
w terminie do 2 dni. 

12. Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu rękojmi i gwarancji, po zgłoszeniu 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę i polega na ocenie wykonanych robót, w tym 
związanych z usunięciem wad. 

13. Strony z czynności odbioru spiszą protokół. 
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§ 11 
Ubezpieczenie 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej 
opłaconej polisy ubezpieczeniowej o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 3 000 000,00 
zł lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia.  

2. W okresie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do zachowania ciągłości 
ubezpieczenia oraz - w razie żądania Zamawiającego - do przedłożenia kopii dokumentu 
potwierdzającego posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 

 
§ 12 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: 
a) za każdy dzień zwłoki w realizacji Etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy, 
w stosunku do terminów (odpowiednio odnoszących się do wykonania dokumentacji 
projektowe oraz realizacji robót budowalnych) określonych w § 3 pkt 1 umowy – w wysokości 
0,5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy; 

c) za każdy dzień zwłoki w realizacji Etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, 
w stosunku do terminu określonego w § 3 pkt 2 umowy – w wysokości 0,5% wartości 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym 
mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad do czasu potwierdzenia przez komisję usunięcia zdań, 
3) za zgłoszenie gotowości wykonania przedmiotu umowy do odbioru końcowego bez 
spełnienia warunków, niezbędnych do tego zgłoszenia, a określonych w niniejszej umowie 
Wykonawca zapłaci karę umowną – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1, za każde zgłoszenie z brakiem gotowości do odbioru, 
4) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w całości lub rozwiązanie przez 
Zamawiającego umowy, na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy –  
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 
5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca,  w wysokości 15 % należnego wynagrodzenia brutto 
za część przedmiotu umowy, której dotyczy odstąpienie; 
6) za konieczność osobistego regulowania przez Zamawiającego należności na rzecz 
podwykonawców lub narażenie Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców – w wysokości 20 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, 
7) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania umówionego przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 0,2 % wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony 
od daty wprowadzenia na budowę, 
8) za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów 
związanych z odbiorem końcowym, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień kalendarzowy 
zwłoki liczony od dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 
9) jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się 
usunąć lub koszt ich usunięcia będzie wysokie w stosunku do uzyskanego efektu, a 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem będzie możliwe, to Zamawiający 
może zrezygnować z żądania usunięcia wad. W takim przypadku Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 
10) za złą jakość robót 30 % wartości robót, których jakości dotyczy, odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru. 
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2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
3. Zapłacenie lub potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 za niedotrzymanie terminu nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań 
umownych. 
4. Kary umowne mogą być potrącane z należnych wykonawcy płatności. Wykonawca wyraża 
zgodę na dokonywanie potrąceń należności z kar umownych i innych zobowiązań 
wynikających z umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia. Zamawiający przed 
dokonaniem potrącenia zawiadomi Wykonawcę na piśmie, który będzie miał prawo do 
wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów, w terminie 14 dni kalendarzowych 
od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku 
termin płatności faktury, o którym mowa w § 4 ust. 11 umowy zostaje przesunięty o czas 
niezbędny do wyjaśnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych. 
5. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,5 % nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia brutto za każdy dzień nieterminowej 
zapłaty, a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
( karę umowną w wysokości 10 % niewypłaconego wynagrodzenia brutto . 
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy 
przypadek: 
1) Nieprzedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu umowy  
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany; 
2) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także jej zmiany; 
3) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 
4) za każda osobę, o której mowa w § 8 ust.1 pkt 1, nie zatrudnioną na umowę o pracę, 
5) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie dokumentów, o których 
mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób realizujących zamówienia. 
6) nieprzedłożenia Zamawiającemu wykazu osób o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, pkt 4, 
za każdy dzień zwłoki, 
7. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez 
Wykonawcę noty obciążeniowej. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo łączenia poszczególnych kar umownych, 
naliczonych z różnych tytułów i ich łącznego dochodzenia od Wykonawcy.  
10. Łączna wysokość kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 11 nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 

 
§ 13 

Ochrona środowiska 
1. Strony zgodnie potwierdzają, że wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonania 
przedmiotu umowy jest Wykonawca. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zapewniający 
ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy względem 
wymogów stawianych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
 

§ 14 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  
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1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 
niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów 
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania 
wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych 
wezwaniach;  

2) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni;  

3) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej 
niż 30 dni;  

4) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia, o którym mowa 
w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach wynikających z umowy;  

5) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;  

6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;  

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, 
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;  

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów 
według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający;  
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, 
zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające;  

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 
usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;  

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 
życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić 
go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;  

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

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji 
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały  
i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia, o którym 
mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 
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dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego 
lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa  
w ust. 11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko.  
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

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

10. W terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania 
procedury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest 
do odbioru wykonanych zgodnie z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o którym mowa w § 4 niniejszej Umowy 
stosuje się odpowiednio.  

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego  
z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi  
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały 
i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest 
winna odstąpienia od Umowy.  
14. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego 
obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 
zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę.  

 
§ 15 

Zmiana umowy 
 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 
dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 
zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się,  a 
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem,  że 
wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 
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dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść 
w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat 
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych 
planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze 
zamówienie; 

e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym 
zastrzeżeniem, że: 

– minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony 
umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub 
kosztów wskazanych w kosztorysie ofertowym,  

– poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany 
cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony 
kosztorys; 

– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to 
łącznie 20 % w stosunku do wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 4 ust. 1 umowy; 

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 

a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych 
związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, 
urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) 
skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;  

b) wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji; 

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem 
określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 
związania ofertą  – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania 
ofertą do dnia zawarcia umowy; 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, 
gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku 
ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o 
zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające 
zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką 
wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 
Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu 
wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, mogą być wprowadzane w następujących 
okresach: 

a) dla Etapu I określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 – 10 miesięcy od dnia podpisania umowy  
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b) dla Etapu II określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 – 6 miesięcy od zakończenie Etapu I  

poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia 
określonego w § 1 ust. 2 pkt. 1-2 oraz wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów 
ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w 
stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys. Zmiana wynagrodzenia 
może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu.  

4. Niezależnie od uprawnień wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych strony 
mogą zmienić umowę w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w razie konieczności 
wykonania robót/prac dodatkowych lub zamiennych, których konieczność wykonania 
ujawniła się w toku prowadzenia robót/prac i konieczność ich wykonania nie dała się 
przewidzieć  przed złożeniem oferty z uwzględnieniem staranności wymaganej od 
doświadczonego wykonawcy. Ustalenie zakresu i wartości następuje w Protokole 
Negocjacji oraz Protokole Konieczności zgodnie z postanowieniami umowy. 

5. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, będzie 
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych 
okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania 
robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – 
zatwierdzonego przez zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu 
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy, z zastrzeżeniem że w 
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, 
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż 
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren 
robót. 

7. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e – zmiany 
wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia – wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy. 

8. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 16 
Solidarna odpowiedzialność 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego za jej wykonanie.  
2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę.  
3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik do niniejszej 
Umowy stanowi umowa zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy, cel gospodarczy 
do realizacji, którego się zobowiązali, sposób ich współdziałania oraz zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, zasady płatności, a także wskazanie Lidera 
spośród członków konsorcjum wykonawcy.  
4. Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz 
każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.  
5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie  
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum; jednak 
Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub 
komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie tego wymagała sprawna realizacja 
kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia upadłości lub 
zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców; taka 
zmiana nie będzie uważana za zmianę Umowy.  
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6. Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego  
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, koszty wykonania zastępczego 
lub zastępczego zatrudnienia członków personelu. 

 
§ 17 

Prawa autorskie 
1. Wszystkie powstałe w wyniku wykonania Umowy utwory w tym dokumentacja 
projektowa będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a autorskie prawa majątkowe 
zostają przeniesione na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych poniżej z chwilą 
podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy lub odbioru poszczególnych części 
Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarte 
jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.  
2. Ilekroć jest mowa w niniejszej umowie o polach eksploatacji należy przez to rozumieć 
w szczególności prawo do:  
1) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci lokalnej 
zamawiającego; 

2) korzystania z utworu przez zamawiającego; 

3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 
zmian; 

5) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

6) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną  
i wizualną; 

7) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania  
i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet; 

8) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 
3. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje 
zamawiającemu.  

4. Wykonawca upoważnia zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg 
uznania zamawiającego.  

5. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani 
terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium polski, jak i do terytoriów wszystkich 
innych państw.  

6. Wykonawca upoważnia zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) 
utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania  
o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła 
publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.  

7. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów przedmiotu umowy  
i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.  
 

§ 18 
Roboty dodatkowe i zamienne 

1. Wykonawca nie wykona żadnych robót lub prac dodatkowych lub zamiennych bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego na wykonanie tych robót lub prac.  

2. W razie zajścia konieczności wykonania robót lub prac dodatkowych lub zamiennych, 
Wykonawca informuje o tym fakcie Zamawiającego wskazując na piśmie zakres tych 
robót lub prac oraz podając prawne oraz faktyczne uzasadnienie wykazujące, iż dane 
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roboty lub prace nie zostały przewidziane przez Zamawiającego do wykonania w 
Dokumentacji, a nadto, iż Wykonawca składając ofertę nie mógł w żaden sposób 
przewidzieć konieczności ich wykonania i kalkulacji ich w treści swojej oferty. Na żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca przedkłada pisemne dowody swoich twierdzeń, o których 
mowa wyżej.  

3. W razie konieczności wykonania robót lub prac zamiennych, obowiązkiem 
Wykonawcy przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2 jest zwrócenie się do 
podmiotu sprawującego nadzór autorski na zlecenie Zamawiającego z wnioskiem o 
wydanie opinii w przedmiocie kwalifikacji zmiany jako istotnej lub nieistotnej. Wniosek 
Wykonawcy o wykonanie robót zamiennych bez opinii nadzoru autorskiego jest 
bezskuteczny. 

4.  Strony zgodnie ustalają, iż ewentualny spór między stronami w zakresie zasadności 
realizacji robót lub prac, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz warunków ich 
realizacji przez Wykonawcę, nie będzie stanowił dla Wykonawcy podstawy do 
zaniechania realizacji lub spowolnienia innych robót lub prac realizowanych na mocy 
niniejszej Umowy, w tym robót lub prac na innych frontach.  

5. W razie ustalenia przez Zamawiającego, iż wykonanie robót/prac dodatkowych lub 
zamiennych jest uzasadnione, Wykonawca opracuje po uprzednim uzgodnieniu treści i 
formy z Zamawiającym Protokół Konieczności, w którym ustalony zostanie zakres 
robót/prac dodatkowych/zamiennych, termin ich realizacji, wpływ tych robót/prac na 
pozostały zakres Umowy oraz w razie zaistnienia takiej konieczności wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robót oraz inne niezbędne okoliczności, 
w tym ich wpływ na termin realizacji Umowy. Protokół Konieczności dla swej ważności 
wymaga podpisu obu stron.  

6. Strony ustalają, iż podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za 
wykonanie robót/prac dodatkowych lub zamiennych będą stawki wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikające z Kosztorysu Ofertowego, a w razie braku odpowiedniej pozycji 
w tymże kosztorysie rozliczone będą w oparciu o ceny czynników produkcji:  

a) R, Kp, Kz, Z zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa według 
kwartału obowiązującego, w którym zaszła konieczność wykonania robót 
zamiennych/dodatkowych, jako średnie dla województwa pomorskiego w 
podziale na poszczególne rodzaje robót za okres ich wbudowania,  
b) M, S zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa według kwartału 
obowiązującego, w którym zaszła konieczność wykonania robót 
zamiennych/dodatkowych (jako średnie dla województwa pomorskiego) za okres 
ich wbudowania.  

7. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich 
pozycjach KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawę tę 
będą stanowić normy zawarte w KNNR – ach, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.  

8. Jeśli ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót/prac dodatkowych lub 
zamiennych w oparciu o ww. dane i czynniki nie będzie możliwe, strony ustalą to 
wynagrodzenie w drodze negocjacji mając na uwadze ceny rynkowe.  

9. Jeśli wykonanie robót/prac dodatkowych lub zamiennych wiązało się będzie z 
koniecznością podpisania aneksu do Umowy, Zamawiający przygotuje projekt takiego 
aneksu, po czym nastąpi jego podpisanie przez strony.  

10. Każdorazowo w sytuacji, gdy konieczność wykonania robót/prac dodatkowych 
lub zamiennych związana będzie z koniecznością zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 
strony oprócz Protokołu Konieczności, sporządzą również Protokół Negocjacji, w którym 
ustalą wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonania tych robót/prac.  
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§ 19 
Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 / art. 14* ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poświętne, ul. Krótka 1,  
05-326 Poświętne 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Poświętne jest Jerzy Kieś. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania i realizacji umowy na 
wykonanie zamówienia pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej 
im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach”, na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, których udział zgodnie  
z przepisami obowiązującego prawa jest niezbędny w celu realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w 
Nowych Ręczajach”. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
wprowadzonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile 
prawo to nie zostało ograniczone na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/ warunkiem 
umownym/ warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania  
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niepodpisanie umowy na wykonanie 
zamówienia. 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, 
Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz 
rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności na warunkach określonych w SWZ. 
3. Wszelkie ewentualne spory, w relacjach z Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne 
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacjom  lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu będą rozstrzygane przed Sądem Polubownym przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 
prowadzącą inne polubowne rozwiązanie lub przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiający. 
4. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla 
Zamawiającego. 
 
   Zamawiający      Wykonawca 
 


