
Zał. Nr 6 do SWZ 
 
 
Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej 
umowy 
 
 
 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego   
w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.  ze zm. - dalej 
p.z.p.) 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej 
treści: 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowę 

nawierzchni ulicy Dwernickiego w Przemyślu. Szczegółowy zakres robót zawiera 
specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową  
z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w 
Specyfikacjach Technicznych. 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI 
 
1. Przedmiot umowy należy wykonać w terminie 56 dni od podpisania umowy. 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty 

podpisania umowy. 
 

§ 3 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 

zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi : 
netto : .. zł (słownie: ..) plus … % podatek VAT tj. .. zł (słownie: ..) co łącznie 
stanowi kwotę brutto .. zł  (słownie: … ). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.  
3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami 

określonymi w § 4 i § 5. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy 
obliczone zgodnie z umową miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 1 strony 
dokonają zmiany tej kwoty drogą aneksu. 
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§ 4 
ROZLICZENIE ROBÓT 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, rozliczane będzie na 

podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół 
odbioru wykonanych robót. Dołączone do faktury zestawienie wartości 
wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru. 

2. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT,  
o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru 
ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury 
zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę 
narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 
Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być 
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru. 

4. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej: faktur, faktur 
korygujących oraz duplikatów faktur za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania (PEF), zgodnie z ustawą 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 r., 
poz. 1666 ze zm.). Numer PEPPOL na PEF: NIP/7952076801 

5. Strony akceptują również wystawianie i dostarczanie dokumentów, określonych  
w ust. 5 w formie elektronicznej, przy zachowaniu autentyczności pochodzenia, 
integralności treści i czytelności faktury zgodnie zart.106 n ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), 
jako załącznika w formacie PDF przesyłanego na adres email sekretariat@zdm-
przemysl.com. 

6. Ustalone wynagrodzenie brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
Umowy, w tym sprzętu, materiałów, podatki i inne należności publicznoprawne. 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i 3 stanowić będzie wynik 
iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie 
ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5. 

9. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, 
wskazane na fakturze. 

10. Dane do faktury są następujące:  Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 
37-700 Przemyśl, NIP: 795-231-95-92, Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w 
Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl 

11. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej 
otrzymania.  

12. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
dodatkowym warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktur 
częściowych jest dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla 
Podwykonawcy, dalszych Podwykonawców wynikającego z zawartych i 
zaakceptowanych przez zamawiającego umów, natomiast do faktury końcowej - 
kopia wszystkich dowodów zapłaty. Za dowody zapłaty należy rozumieć 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz oświadczenie odpowiednio 
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o braku zaległości w płatnościach. 
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13. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, o którym mowa w ust. 12, 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający 
dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o 
podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane,  dostawy, usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata jak w ust.13 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie 
bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od 
Wykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca może 
w terminie 3 dni od otrzymania od zamawiającego przedmiotowej informacji  
zgłosić swoje uwagi w ww. zakresie. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, Zamawiający może: 
a. nie realizować bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 
takiej zapłaty, albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu należność się 
należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy jeżeli wykażą oni zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust.8 Zamawiający potrąci 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 5 

 
1. Jeżeli roboty niezbędne do wykonania umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w 

kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w 
wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 
województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w kwartale 
poprzedzającym kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

2. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 
Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, 
Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

3. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikająca 
ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. Poza tym należy 
sporządzić protokół konieczności, który wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora 
Zamawiającego. 
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§ 6 
GWARANCJA 

 
1. Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres …. miesięcy licząc 

od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego. Okres rękojmi jest równy 
okresowi gwarancji. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z 
rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

2. Roszczenia z gwarancji i rękojmi z tytułu wad Zamawiający zgłasza Wykonawcy 
w sposób pisemny (również e-mailem) wraz z krótką informacja o rodzaju wad. 

3. Wady. Usterki i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi, 
Wykonawca usunie w ciągu 14 dni od zgłoszenia lub w innym terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, bez 
dodatkowego wezwania, Zamawiający może podjąć usuwanie wad we własnym 
zakresie na koszt Wykonawcy. 

4. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych 
przypadkach może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości 
technologicznych jej usunięcia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone 
protokolarnie. 

 
§ 7 

 
1. Zobowiązuje się Wykonawcę do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż 200.000,00 zł 
przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca przedłoży polisę OC do wglądu Zamawiającemu na jego żądanie. 
 

§ 8 
PODWYKONAWCY 

 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale 

Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub 
zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie 
zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu 
lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy 
lub jego zmiany. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej 
wprowadzenia.  

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi być zgodna z art. 463 Pzp i 
zawierać w szczególności 

a. zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót objętych umową, 

 
 



 5 
 
 

b. kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego 
zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy.  

c. termin wykonania robót objętych umową  musi być zgodny z 
harmonogramem robót Wykonawcy, 

d. termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego 
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 lub dalszemu Podwykonawcy 
roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zawarte umowy poświadczone za 
zgodność z oryginałem, których przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia. 

7. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać 
zapisy określone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest 
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

8. Zamawiający w terminie, o którym mowa w ust.3 zgłasza pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo (ust.3), której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadku gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi 
na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub 
wprowadzenie zmian. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zawarte umowy poświadczone za 
zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia  

10. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

11. W przypadku zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

§ 9 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków 
Zamawiającego należy : 
 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, 
 dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i odbioru 

końcowego, 
 zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
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§ 10 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w  

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
2. kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
3. zapewnienie materiałów i urządzeń, koniecznych do wykonania przedmiotu 

umowy, odpowiadających jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 

4. na każde wezwanie Zamawiającego (inspektora nadzoru), okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

5. przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu  robót w terminie 
do 3 dni od przekazania placu robót, prowadzenie robót zgodnie z jego zapisami 
oraz przedkładanie  skorygowanego harmonogramu  gdy poprzedni 
harmonogram  stanie się niespójny  z faktycznym postępem prac lub 
zobowiązaniami Wykonawcy , 

6. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
7. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu  dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 
ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

8. utrzymanie ładu  i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 
pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego nadającego się do 
użytkowania, 

9. informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, 
oraz terminie odbioru robót zanikających, 

10. informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 
wypadkach i przeprowadzanych kontrolach , 

12. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych 
prawem uzgodnień i przedłożenie Zamawiającemu  zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu przed rozpoczęciem robót.  

13. zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia oraz 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

14. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami Zamawiający określa warunki służące 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie 
realizowanego zamówienia jak niżej:  
w zakresie dostępności architektonicznej wykonawca zapewni równość 
nawierzchni jezdni oraz połączeń ze zjazdami drogowymi zgodnie z normami 
określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
§ 11 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 
 
Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego : … 
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§ 12 
1. Wykonawca wyznacza na kierownika robót ….. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby wymienionej w ust. 1 . Zmiana 

ta winna być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Kwalifikacje osoby proponowanej do 
zmiany powinny być nie niższe niż określone w specyfikacji warunków 
zamówienia. 

3. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 
 

§ 13 
 
1. Na podstawie art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności  
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: wszystkie roboty budowlane 
wymienione w kosztorysie ofertowym. 
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 
wykonujących czynności jak wyżej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
przedmiot umowy. 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. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym 

nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży wymienione w 
wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust 1 czynności. Dowodami tymi mogą być: 

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, 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. 
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  adresów, nr PESEL pracowników). 
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; 
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c. oświadczenie zatrudnionego pracownika 
4. 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 ust. 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. 

 
§ 14 

KARY UMOWNE 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
zwłoki, 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 
umowy, za każdy dzień zwłoki , liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad,, 

c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

d. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za 
każdy taki przypadek 

e. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek  

f. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy 
taki przypadek 

g. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek 

h. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób, wykonujących czynności 
wskazane w § 14 ust. 1 umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy (w tym również niezłożenie w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie dowodów o których mowa w § 13 ust. 3 umowy) – w 
wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

 
2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z 

wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % Ceny 
ofertowej brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. 

 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, z wyjątkiem przypadku 
opisanego w § 15 ust. 1 pkt 1 

 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 
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§ 15 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach: 
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć                 w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy 
może nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy 
nie przysługują kary umowne określone w § 14. 

2) W razie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób 
nienależyty, sprzeczny z postanowieniami umowy oraz w sposób 
niezgodny z przepisami prawa. 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 
kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. 

4) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa trwa 
dłużej niż  1 miesiąc. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający 
odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokołu odbioru robót. 

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

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiający w terminie 7 
dni od daty odstąpienia od umowy sporządzą  protokół inwentaryzacji robót 
będących w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy,  

 
§ 16 

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia robót,  o okres 

trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 
zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

a. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
prawidłowe wykonanie robót  z powodu technologii realizacji prac 
określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 
prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

b. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady 
wiedzy technicznej,  które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji, 

c. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 
zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie 
są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 
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d. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie 
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub 
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

e. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 
Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie Materiałów, 
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

a. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

b. konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady 
wiedzy technicznej 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 
realizacji Umowy w następujących przypadkach: 

a. odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2 - jeżeli zmiany te  
będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę 

b. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług 
4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy zgodnie z pkt 

1,2  lub 3, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

5. Wniosek, o którym mowa w pkt 4. powinien zostać przekazany niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym 
Wykonawca dowiedział się, lub działając z należytą starannością powinien 
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla 
uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w 
innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

7. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 4. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego 
ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i przekazania go 
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i 
akceptacji żądania zmiany. 

8. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

9. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod 
rygorem nieważności. 

10. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące 
zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
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§ 17 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż  udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów  

napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy 
wykonywaniu zamówienia, będzie wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 
3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
i ewentualnych jej zmianach.  

2. Wykonawca, nie później niż w terminie 4 dni od podpisania umowy  zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów użytkowanych przy 
wykonywaniu zamówienia (ilość, nr rejestracyjne pojazdów ze wskazaniem (%) 
udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym).  

3. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa, nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez 
Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania okazania pojazdów.  

 
 

§ 18 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane.  

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie, Sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralne części umowy : 

1) Kosztorys ofertowy 

2) Oferta Wykonawcy 

3) SWZ 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

5. *Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach 
określonych w Rozporządzeniu 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 w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) Administratorem danych osobowych jest 
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu. Celem przetwarzania danych jest realizacja 
niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania. 

*dotyczy osób fizycznych 
 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 


