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Załącznik nr 6 do SWZ 
UMOWA nr ……...... /2022 

 
zawarta w dniu ………………………………….. w Szczecinie, pomiędzy: 
 
Akademią Sztuki w Szczecinie 
Pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin  
NIP: 851-312-17-99 
REGON: 320850334 
zwaną w dalszej treści umowy  "Zamawiającym" reprezentowaną przez : 
 

Dr hab. Mirosławę Jarmołowicz, prof. AS – Rektorę 
Dr n. tech. Grzegorza Skornego             – Kanclerza 
 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
NIP: ………………………………… 
Regon: ……………………………. 
reprezentowaną przez: …………………………………………………, zwanym w dalszej treści umowy  "Wykonawcą"  
 
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Prace 
konserwatorskie w budynku Akademii Sztuki przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie – V etap”,  
 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Prac  konserwatorskich w budynku Akademii Sztuki  przy  
al. Niepodległości 40 w Szczecinie – V etap” na zasadach określonych w dalszej części umowy. 

2. Strony postanawiają, iż integralną część niniejszej umowy stanowi złożona przez Wykonawcę oferta. 
3. Żaden z zapisów niniejszej umowy nie będzie odczytywany z pomniejszeniem zakresu uprawnień 

Zamawiającego wynikających z oferty Wykonawcy i jej załączników. 
4. Opis przedmiotu zamówienia określa program prac konserwatorskich i specyfikacja techniczna stanowiące 

załącznik do niniejszej Umowy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami budowlanymi, zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego oraz 
na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
 

§ 2. Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokości: brutto: 
………………………, słownie: ……………………………………………………………………. , w tym podatek VAT w wysokości: 23 
%, co stanowi kwotę: ……………………… zł, słownie: …………………………………………….., wartość robót bez podatku 
VAT (netto) wynosi: ………………………………. zł, słownie: ………………………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu.  

 
§ 3. Płatności 

 
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie dostarczonych 

do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych oraz faktury 
końcowej. Faktura częściowa może zostać wystawiona po podpisaniu przez strony protokoły odbioru 
częściowego, po wykonaniu 100% danego etapu robót, określonego w zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.  
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2. Faktura końcowa VAT może zostać wystawiona po wykonaniu 100% całego przedmiotu umowy oraz po 
podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji o której 
mowa w §5 ust. 3 pkt. 5 Umowy. Do faktury końcowej Wykonawca załączy zestawienie wszystkich faktur 
częściowych. 

3.  Wysokość płatności dokonywanych na podstawie faktur częściowych nie jest limitowana, z zastrzeżeniem, 
że wysokość płatności należnej na podstawie faktury końcowej nie może wynosić więcej niż 50 % 
wynagrodzenia o którym mowa w §2 ust. 1. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne, na podstawie prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury / ustrukturyzowanej faktury elektronicznej - udostępnianej za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania -  w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury / ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 1. Termin ten jest zastrzeżony na rzecz 
Zamawiającego. 

5. Przez ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy rozumieć fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 
2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666, 
z późn. zm.). 

6. Postanowienia ust. 1 nie skutkują akceptacją wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur za 
pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. 

7. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz 
osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. 

8. Zapłata wynagrodzenia umownego o którym mowa w §2 ust. 1 w sytuacji zawarcia umów o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z §7, uwarunkowana jest przekazaniem 
Zamawiającemu dowodu potwierdzającego wypłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy biorącym udział w odebranych robotach budowlanych wraz z oświadczeniem od 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia wynikającego z 
zawartych umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Ponadto Wykonawca załącza protokół 
odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. W 
przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 
 

 
§ 4. Termin wykonania 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 09.12.2022 r. 
2. Termin rozpoczęcia robót budowlanych wynosi maksymalnie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu 

budowy. 
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni licząc od dnia zawarcia umowy. 
4. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, z uwzględnieniem terminów realizacji 

każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo-finansowy, który wykonawca jest zobowiązany 
opracować i uzgodnić z zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania umowy 
na podstawie oferty będącej załącznikiem do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być 
aktualizowany do 30 dnia każdego miesiąca. Harmonogram o którym mowa w zdaniu pierwszym oraz 
wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej w układzie uzgodnionym  
z Zamawiającym. Aktualizacje harmonogramu nie stanowią zmiany do umowy.  

 
 

§ 5. Obowiązki stron umowy 
 

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są współdziałać 
przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 
2. Obowiązki zamawiającego:  

1) Przekazanie wykonawcy terenu budowy, w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy. 
2) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, obejmującego wszystkie branże 

przedmiotu umowy.  
3) Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.  
4) Regulowanie płatności wynikających z wystawianych, na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy, 

faktur.  
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3. Obowiązki wykonawcy:  
1) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie użytkowania tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.  
2) Opracowanie planu i harmonogramu prowadzenia prac budowlanych i uzgodnienie go ze służbami 

zamawiającego. Termin wykonania harmonogramu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania 
umowy (zgodnie z postanowieniem w § 4 niniejszej umowy) i zaakceptowania przez zamawiającego – 
łącznie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

3) Zorganizowanie placu budowy i zaplecza socjalnego, w tym wykonanie  instalacji, zabudowań 
prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.  

4) Wykonywanie robót budowlanych z materiałów własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego i przepisami BHP.  

5) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji prac konserwatorskich, sporządzonej zgodnie 
ze standardami i określonymi przepisami prawa. Dokumentacja ta powinna obejmować: wykonanie 
dokumentacji fotograficznej, opisowej i rysunkowej stanu zachowania obiektów przed, w trakcie i po 
konserwacji.  

6) Materiały  i  urządzenia  niezbędne  do  realizacji  muszą  być  w  I klasie  jakości  lub  gatunku  i  posiadać 
oznakowanie CE lub B, zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach  budowlanych. Materiały muszą odpowiadać, co 
do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 
ustawą – Prawo Budowlane oraz obowiązującymi przepisami. 

7) Sprzęt i narzędzia wykorzystywane przez Wykonawcę do prac muszą odpowiadać  wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą – Prawo Budowlane oraz 
obowiązującymi przepisami. 

8) Współpraca ze służbami zamawiającego.  
9) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót 

do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia wykonawcy 
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając 
roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających 
z art. 647¹ kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany 
podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.  

10) Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tym Dziennika 
Korespondencji oraz udostępnianie go zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub 
organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.  

11) Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z instrukcją 
konserwacji wykonanych obiektów.  

12) Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.  
13) Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.  
14) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.  
15) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wobec osób lub rzeczy w wyniku 

wykonywania zadań zleconych w niniejszej umowie. 
16) Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac, w tym codzienne oczyszczanie miejsca 

pracy z zanieczyszczeń powstałych w związku z prowadzeniem robót. 
17) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie 

później niż 10 dni od daty dokonania odbioru końcowego.  
18) Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub zniszczenia i uszkodzenia przedmiotu umowy.  
19) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzgodnienie jej z Miejskim Konserwatorem 

Zabytków 
 

 
§ 6.  Kierownictwo budowy i nadzór inwestorski 

1. Nadzór z ramienia zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie inspektor 
nadzoru inwestorskiego: ……………………………….. – tel. ……………………………………… e-mail: …………….. 

2. Nadzór konserwatorski pełnić będzie 
3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:….   ……………………….. – tel. ……………………….. e-mail: ………… 
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4. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 

5. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie osób 
nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

7. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego1 wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

8. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, których 
doświadczenie i kwalifikacje spełniają odpowiednio wymagania określone w dokumentacji przetargowej. 
Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające 
spełnianie tych wymagań. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wniosku o zmianę składu osobowego 

9. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z 
osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie 
udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.  

10. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego 
przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w 
terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający 
powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

12. Czynności określone w ust. 8 - 11 nie wymagają zgody Wykonawcy, ani aneksu do Umowy. 
 

§ 7. Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót: 
1) Siłami własnymi  TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

2) Siłami podwykonawców TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

a) Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie .................................................... 

b) Nazwa firmy podwykonawcy/ów....................................................................................... 
c) Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie). 

2. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę o 
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany 
do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany 
do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

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

 
1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu 
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6. Zamawiający, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia  

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia kształtujące prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami niniejszej umowy; 

d) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać 
prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

e) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi 
podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od 
akceptacji zamawiającego; 

f) będzie zawierała postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 
przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego; 

g) będzie zobowiązywała podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia; 

h) będzie zawierała postanowienia uzależniające zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, 
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, 
której przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50’000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

13. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy 
o podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy 
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę 
w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

14. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do 
umów z podwykonawcami. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody 
Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego, 
wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z wykonawcą za zapłatę wymaganego 
wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową. 
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17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, 
w sposób mniej dla niego korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

18. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia niesprzeczne 
z postanowieniami niniejszej umowy dotyczące: 

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

b) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

c) terminów realizacji, które będą zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy, 

d) terminów i zasad dokonywania odbiorów, 

e) wynagrodzenia i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od 
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonawcy 
od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy), 

f) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 
g) obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących typowe prace fizyczne 

o których mowa w § 16 umowy wraz z postanowieniami dotyczącymi sposobu dokumentowania 
zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia 
wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

h) obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą. 
19. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym 

zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z podwykonawcą.  

20. Zamawiający dokonuje 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 w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Termin zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.  

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, 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. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnie  uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

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

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

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

a) zrezygnować z podwykonawstwa, 
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b) zmienić podwykonawcę. 
26. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 

o których mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 
lub usług. 

27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy 
Pzp stosuje się odpowiednio. 

28. Powyższego ust. 27 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby 
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców. 

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą robót budowlanych wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ustępu od 1 do 28 stosuje się odpowiednio. 

30. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami własnymi ust. od 2 do 
29 nie będzie miał zastosowania. 

31. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 
§ 8. Odbiory 

 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy, o którym mowa  

w § 1 niniejszej umowy. 
2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

2.1.  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2.2. odbiór częściowy (elementów robót), 
2.3.         odbiór końcowy. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz protokolarne przekazanie pomieszczeń do 
użytkowania, dokonywane przy współudziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Miejskiego 
Konserwatora Zabytków. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 
wpisem do Dziennika Korespondencji. W razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wpisem do 
Dziennika Korespondencji i jednocześnie pisemnie Zamawiającemu. Skutki zaniechania tych obowiązków 
obciążać będą Wykonawcę. Odbiory końcowe dokonywane będą przez specjalną Komisję powołaną przez 
Zamawiającego przy współudziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. 

5. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na którym 
wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Na 3 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca 
skompletuje i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego 
umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.: protokoły badań, 
pomiarów, deklaracje właściwości użytkowych materiałów, atesty PZH. Niewykonanie tych obowiązków 
uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego 
wykonania. 

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od 
daty zawiadomienia, a odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go zgodnie 
z ust. 4 o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

7. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru końcowego najpóźniej w 14 dniu od daty rozpoczęcia 
czynności odbioru co zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru przedmiotu umowy. 

8. Z czynności odbioru są spisywane stosowne protokoły, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w 
toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, z tym, że wady robót powinny 
być usunięte przez wykonawcę nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 
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9. Jeżeli odbiór końcowy został dokonany, Wykonawca od daty zgłoszenia gotowości do odbioru nie pozostaje 
w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru przedmiotu umowy także podczas nieobecności 
prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

11.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając 
termin na ich usunięcie nie dłuższy niż 7 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru; 

11.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 
11.2.1. jeżeli nie uniemożliwiają one lub znacznie nie utrudniają użytkowanie przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, może przyjąć przedmiot odbioru obniżając odpowiednio 
wynagrodzenie Wykonawcy; 

11.2.2. jeżeli uniemożliwiają one lub znacznie utrudniają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający nie odstępując od umowy i zachowując prawo do kar umownych, może 
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania 
lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym 
staraniem. 

12. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
 

§ 9. Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa  
w §1. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, początek licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu Umowy.  

2. Strony ustalają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
3. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako 

załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
4. Gwarancja obejmuje:  

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, 
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak 

i powstałych w okresie gwarancji,  
c) koszty przeglądów gwarancyjnych. 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  
a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności,  
b) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz 

urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  

i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym uwzględniającym rodzaj i rozmiar usterki, w każdym 
wypadku jednak nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty zawiadomienia (telefonicznie, e-mailem, pismem lub 
faksem) przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

7. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza przesunięcie terminu na usunięcie usterek na 
wniosek Wykonawcy. 

8. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i gwarancji, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

11. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
12. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego lub e-mailem zawiadomienia Wykonawcy o planowanym 

przeglądzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem. 
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądów gwarancyjnych także podczas nieobecności 

prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 
14. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek zamawiającego 

i zostanie przesłany do wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.  
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15. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem wykonawcy. Na te okoliczność 
zostanie sporządzony protokół przeglądu gwarancyjnego, w którym zostanie określony zakres usterek i 
termin na ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się 
do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie 
możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu usunięcia usterek, jednak nie dłużej niż dwa 
miesiące licząc od daty sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego. 

 
§10. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy, gdy: 

1.1. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, 

1.2. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

1.3. Wykonawca realizuje Roboty w sposób niezgodny z Umową, specyfikacjami technicznymi lub 
wskazaniami Zamawiającego w szczególności pomimo pisemnych zastrzeżeń wpisanych do 
Dziennika Korespondencji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wykonuje Robót 
zgodnie z warunkami Umowy lub Dokumentacją projektową. Warunkiem odstąpienia od 
umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim 
terminie, nie dłuższym niż 7 dni, i bezskuteczny upływ powyższego terminu. 

1.4. Wykonawca nie wykonuje obowiązków w zakresie zawarcia umów ubezpieczenia  
lub utrzymywania (opłacenia) zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawia 
Inwestorowi dowodów na zawarcie i opłacenie takich umów, stosownie do zobowiązań 
Wykonawcy w tym zakresie § 13 Umowy. 

1.5. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, doszło do opóźnienia z rozpoczęciem  
lub zakończeniem wykonania Robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że Wykonawca 
zdoła ją ukończyć w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

1.6. Wystąpiła konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

1.7. Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie przesłanek 
wykluczenia określonych w dokumentacji postępowania, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
d)  W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.7 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, 
której zmiana dotyczy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie 
za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. 

3. Umowne prawo odstąpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 może zostać zrealizowane 
w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
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a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale inspektora nadzoru 
inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia,  

b) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 
winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,  

c) wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 15 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez 
niego dostarczone lub wniesione.  

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
zobowiązany jest w terminie 30 dni do:  
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia od umowy,  
b) przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi 
na podstawie:  

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,  

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia 
przez zamawiającego i wykonawcę, z udziałem inspektora nadzoru, procentowego zaawansowania 
wykonania danego elementu.  

 
§ 11. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,  
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy stosunku do terminu rozpoczęcia lub zakończenia 

określonego w § 4 ust. 1 oraz ust. 2 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego brutto o 
którym mowa w §2 ust. 1 umowy, 

c) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub 
rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 
zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.  

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, 
dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy za każdy taki przypadek; 

e) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w 
§2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 2% wysokości wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy; 

f) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w wysokości 7.000 zł za każdy taki przypadek; 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 10.000 zł za każdy taki przypadek; 

h) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych robót niż wskazane w ofercie bez zgody 
Zamawiającego lub za wykonywanie robót przez innych Podwykonawców niż wskazani w ofercie na 
zasoby których Wykonawca powołał się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu bez zgody Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto o którym 
mowa w §2 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek; 

i) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio dokumentów, oświadczeń lub 
zaświadczeń wymaganych na podstawie §16 ust. 3 Umowy, w wysokości 100,00 zł brutto za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. Powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdy dokument, oświadczenie 
lub zaświadczenie; 

j) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, które podczas realizacji 
przedmiotu umowy będą wykonywać czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod 
kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
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zgodnie z §16 Umowy – za każdy pełny dzień w wysokości 50 zł; powyższa kara będzie naliczana oddzielnie 
za każdą osobę świadczącą usługi, a niezatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie 
stosunku pracy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej wykonawcy, na co wykonawca wyraża 
zgodę.  

4. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar za 
zwłokę z każdym dniem. 

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym 
terminie.  

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.  
7. Łączna wysokość kar umownych, których strony mogą dochodzić od siebie nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy. 
8. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
 

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto w 
formie ………., co stanowi kwotę w wysokości: …………………………………  zł (słownie:  złotych). 

2. Część zabezpieczenia, gwarantująca należyte wykonanie umowy i odpowiadająca 70% wartości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego 
potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego na 
pokrycie jego roszczeń. 

3. Część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiadająca 30% wartości 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi 
o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego na pokrycie jego roszczeń. 

4. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający ma 
prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość 
zabezpieczenia. 

5. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 15 niniejszej umowy wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, wykonawca 
przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia 
terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 
§ 13. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy opłaconej polisy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę 
nie niższą niż 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) 
nie mniejszy niż 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). Kopia polisy jest załącznikiem nr 2 do 
umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć zamawiającemu jej kserokopię, 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w takim terminie aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia. 

3. W przypadku nieodnowienia przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy zamawiający może odstąpić 
od umowy albo ubezpieczyć wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie wykonawcy 
zamawiający potrąci z wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, 
stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez wykonawcę.  

4. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo jeśli nie jest 
to możliwe – do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu 
realizacji umowy do umowy.  

§ 14. Koszt dostawy mediów 
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Zamawiający określi sposób rozliczenia za media z Wykonawcą robót w protokole przekazania terenu 
budowy. 

§ 15. Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie 
aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach: 
1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji: 

a) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych badań konserwatorskich, których prowadzenie 
oraz wyniki wpływają na terminy realizacji zadań określonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o którym mowa § 4 ust. 4 niniejszej Umowy; 

b) w przypadku wydanych w toku wykonywania umowy zaleceń miejskiego konserwatora zabytków 
wymagających dodatkowego nakładu pracy czy też zastosowania innych preparatów do prac 
konserwatorskich,  

c) konieczności zmiany technologii prowadzenia prac konserwatorskich lub pojawienia się na rynku 
nowych preparatów do konserwacji o składzie (właściwościach) lepszych od preparatów 
wskazanych przez Zamawiającego,  

d) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: wstrzymania robót 
przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę wprowadzenia na teren budowy 
(podczas wykonywania tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, 
w tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego 
podmiotu, brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach 
energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), 
wystąpienie okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej 
staranności; 

e) konieczności lub woli Zamawiającego udzielenia robót dodatkowych, których wykonanie będzie 
miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie; 

f) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania 
odbiorów robót, czy też opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub osobom trzecim stosownych 
dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy; 

g) wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym orzeczeniem sądu) 
prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie,  

h) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, 
wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez 
organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe, wszystkie z nich 
pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a 
jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 

- Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w lit. a-h, może nastąpić 
wyłącznie o czas trwania przeszkody.  

2) zmiana polegająca na: 
a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) podwykonawcy, który nie został 

wskazany w ofercie; 
b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu prac), która nie 

została wskazana w ofercie do podzlecenia,  
- po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji dotyczących 
wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców (zmiana niewymagająca sporządzania 
aneksu), 

3)    zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie pod 
warunkiem spełnienia przez te osoby wymogów określonych w SWZ; 
2) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod 
warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca za zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania. 
(zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 
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3) zmiany Umowy (w tym również jej załączników) w zakresie materiałów, stosowanych preparatów, 
technologii wykonania robót budowlanych (prowadzenia prac konserwatorskich), sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

a) gdy na konieczność taką wskażą wyniki dodatkowych badań konserwatorskich lub pojawią się 
niemożliwe wcześniej do przewidzenia reakcje konserwowanego materiału na prowadzone zabiegi 
konserwatorskie;  

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, nakazów organów administracji publicznej lub 
zaleceń miejskiego konserwatora zabytków, w szczególności gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

c) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane; 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

e) woli Zamawiającego dokonania zmian, w szczególności, gdy zmiany mogą się przyczynić skrócenia 
terminu wykonania robót, obniżenia kosztów wykonania Umowy po stronie Zamawiającego, bądź 
uzyskania innych dodatkowych korzyści dla Zamawiającego w stosunku do korzyści wynikających z 
Umowy przed zmianą; 

f) zmiana ta spowoduje obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację 
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

- Wskazana powyżej zmiana Umowy będzie niedopuszczalna, jeżeli miałaby prowadzić do zastosowania 
materiałów, preparatów o jakości niższej niż wymagana na podstawie Umowy lub zmiana połączona 
byłaby z roszczeniem Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia przekraczającym 15% wartości o której 
mowa w §2 ust. 1 wynikającej z oferty Wykonawcy; 

4) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 
 tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 
przedmiotu umowy.  

5) zmiana Umowy umożliwiająca wprowadzenie na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych 
Umową) osób, sprzętu, urządzeń  i innych materiałów, w tym materiałów budowlanych należących do 
dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu (w tym podmiotu wybranego w wyniku uprzednio 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp) w celu 
wykonania robót lub innych prac nieobjętych Umową. Zmiana ta może być poprzedzona wstrzymaniem prac 
Wykonawcy przez Zamawiającego na części terenu Robót, z jednoczesnym przekazaniem tej części terenu 
Robót Zamawiającemu na czas prowadzenia prac przez innego Wykonawcę. (zmiana niewymagająca 
sporządzania aneksu); 

6) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 
usług VAT. W takim przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie 
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, 
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku tej zmiany wartość 
wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 

3. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian 
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 
obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu 
umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do 
umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się 
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede 
wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia 
realizacji przedmiotu umowy.  

4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
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2) danych teleadresowych,  
3) danych rejestrowych, 
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

5. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić zgodę się 
na zawarcie aneksu). 

6. Zamawiający zastrzega, iż jeśli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w § 15 dojdzie do 
ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron 
wynosi 50% wartości Zamówienia 

 
§16. Zatrudnienie osób na podstawie stosunku pracy 

 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie 
osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne 
pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę. 
2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym 
w tym wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 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 stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 
2) 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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
3) 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; 
4) 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. 
4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania 
określonego w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem 
podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek powyższy znajduje 
zastosowanie również w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył czynności o których mowa w ust. 
1 na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę. 
5. Naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawców ust. 1 - 3 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie 
tych naruszeń. 
6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia 
osób, o których mowa w ust. 1. 

 
§ 17. Ochrona danych osobowych 

 
W przypadku gdy w celach wykonania postanowień §1 Umowy konieczne będzie przetwarzanie danych 
osobowych, Wykonawca jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
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w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) oraz ustawy o z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

 
§18. Prawo właściwe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, 
mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane. 

 
§ 19. Sąd właściwy 

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom 
powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 20. Klauzula salwatoryjna 

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej 
umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 

2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie 
postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego 
postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie. 

 
§ 20. Egzemplarze umowy 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egz. dla zamawiającego i 1 egz. dla wykonawcy. 
 
 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy (kopia) 
Załącznik nr 2: Polisa ubezpieczeniowa 
Załącznik nr 3: Program prac konserwatorskich i specyfikacja techniczna  
 
 
 
 
     ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
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