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       Projektowane postanowienia umowy. 
  

U M O W A Nr ........... /2022 
 
zawarta w Płocku w dniu .................................... pomiędzy: 
 
Gminą - Miasto Płock, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Zbigniewa Idzik - 
Dyrektora Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” Zakładu Budżetowego, 09-400 Płock  
ul. Przemysłowa 33, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka  
Nr 154/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………., 
zwanym/zwaną dalej Wykonawcą  
 
o następującej treści: 

§ 1 
 

1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający powierza, a 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania roboty budowlanej w branży budowlanej dla 
inwestycji pn.: Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej wraz z elementami małej architektury i 
infrastrukturą oraz oświetleniem, w zakresie dostarczenia i montażu wyposażenia boiska, małej 
architektury i ogrodzenia. 

2. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i 
wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technicznej i do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. 
Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Integralnymi częściami niniejszej umowy, poza wymienionymi w jej treści, ponadto są: 
    1) Oferta Wykonawcy, 
    2) Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

§ 2 
 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie 

robót objętych przedmiotem umowy. 
2. Komplet materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania 

dostarcza Wykonawca. 
§ 3 

 
1. Wykonawca zrealizuje umowę w terminie 5 tygodni od dnia jej zawarcia. 
2. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy należy rozumieć wykonanie całości robót 

objętych przedmiotem umowy potwierdzonych podpisaniem protokołu odbioru końcowego 
przez Zamawiającego. 

3. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót. 

4. Przypadek, o którym mowa w ust. 3, wymaga sporządzenia notatki potwierdzonej przez 
Inspektora nadzoru i Wykonawcę przy czym przesunięcie terminu zakończenia robót nastąpi 
o tyle dni, przez ile trwała przyczyna niezależna od Wykonawcy. 

 
§ 4 

 
1. Obowiązki Wykonawcy: 

1) dostarczenie Zamawiającemu w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 
kosztorysu ofertowego (również w formacie*.ath) sporządzonego metodą szczegółową z 
zestawieniem R, M, S, o wartości zgodnej z zaoferowaną ceną ryczałtową za całościowe 
zrealizowanie zadania 
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2) właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, minimalizacja uciążliwości związanych z 
prowadzonymi robotami, zabezpieczenie i ochrona mienia znajdującego się na terenie 
prowadzonych robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków 
ppoż. przy prowadzeniu robót, 
3) zastosowanie  materiałów i wyrobów  posiadających stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje 
zgodności, deklaracje właściwości użytkowych potwierdzające jakość zastosowanych materiałów 
i wyrobów, 
4) przestrzeganie uwag i zaleceń Inspektora nadzoru oraz zawartych w opisie przedmiotu 
zamówienia, 
5) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w 
ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru 
końcowego obejmujące ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej 
kontraktowej i deliktowej w wysokości, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w terminie 5 dni roboczych od daty 
podpisania umowy. Na potwierdzenie ciągłości ubezpieczenia w całym okresie realizacji 
przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany, w terminie 3 dni roboczych od upływu 
ważności polisy przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową na kolejny okres 
ubezpieczenia. 
6) zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem, na terenie prowadzonych prac, istniejących 
instalacji i urządzeń, zieleni i elementów zagospodarowania terenu oraz przywrócenie terenu, po 
wykonaniu robót, do stanu pierwotnego, 
7) wykonanie i utrzymanie na koszt własny zaplecza budowy wraz z zasileniem w energię 
elektryczną i wodę oraz zlikwidowanie go po zakończeniu prac, 
8) pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody, 
9) terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 3 ust. 1, 
10) informowanie Zamawiającego w okresie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym o 
każdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura, osób uprawnionych do reprezentacji, jak 
również likwidacji oraz upadłości; zawiadomienie należy dostarczyć listem poleconym na adres 
Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia danego zdarzenia. 
W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencję wysłaną na 
adres wskazany w Umowie traktuje się jako doręczoną z chwilą, w której druga strona mogła 
daną korespondencję otrzymać i zapoznać się z jej treścią. 
Korespondencję wysłaną drogą elektroniczną uważa się za doręczoną z chwilą, gdy zostanie ona 
wprowadzona do środka komunikacji elektronicznej na wskazany przez Strony adres e-mail i 
wprowadzenie tej wiadomości zostanie potwierdzone przez serwer poczty elektronicznej 
adresata. 
Adres e-mail Zamawiającego muniserwis@muniserwis.pl 
Adres e-mail Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………. 
11) kompletowanie w trakcie realizacji robót budowlanych wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze, 
12) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót oraz w okresie gwarancji/rękojmi w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, chyba, 
że strony ustalą inny termin, 
13) przygotowanie i przekazanie w 4 egzemplarzach kompletnej dokumentacji odbiorowej robót, 
pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót i umożliwiającej dokonanie odbioru 
końcowego robót w tym: zestawienie dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy zastosowanych i wbudowanych materiałów i wyrobów (certyfikaty, atesty, 
deklaracje zgodności i właściwości użytkowych), 
14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych 
lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość robót lub termin ich zakończenia, 
15) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, 
16) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
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wypadków pracowników i osób trzecich, za bezpieczeństwo wszelkich działań  prowadzonych na 
terenie robót i poza nim, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów. Obowiązek odpowiedzialności wykonawcy kończy się z chwilą podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru, 
17) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku, 
18) przy realizacji zadania Wykonawca jest obowiązany zastosować materiały i wyroby 
budowlane posiadające aktualne, wymagane obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie z odrębnymi przepisami a także certyfikaty 
lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 
19) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu, 
20) opracowanie instrukcji BIOZ. 
21) w terminie 10 dni, przed wbudowaniem materiałów jest zobowiązany przedstawić do 
akceptacji właściwemu branżowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiałowe wraz z 
załącznikami, tj. aprobatą techniczną, deklaracjami, atestami higienicznymi itp., a w 
uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek, należy dołączyć próbkę materiału. Wniosek 
materiałowy sporządzony zostanie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 
 
2. Obowiązki Zamawiającego: 
1) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia 
przez wykonawcę gotowości do odbioru, 
4) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktury wystawionej na podstawie 
odpowiednich dokumentów uzasadniającego jego wartość. 
3.  Wykonawca w sytuacji, gdy na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaną 
    wykorzystanie środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego winien: 
    a) niezwłocznie informować Bank o prawdziwym zarzucie, skardze lub informacji na temat 
        przestępstw związanych z przedmiotowym zamówieniem; 
    b) prowadzić księgi i ewidencje wszystkich transakcji finansowych i wydatków związanych z 
        przedmiotowym zamówieniem. 
    W związku z pkt a i b Bank ma prawo w odniesieniu do rzekomego przestępstwa, do 
    sprawdzenia ksiąg i ewidencji danego Wykonawcy dotyczących przedmiotowego zamówienia 
    oraz do wykonywania kopii tych dokumentów w prawie dozwolonym zakresie. 
 

§ 5 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto w wysokości ……………. zł (słownie: …………………………) uwzględniające   
podatek od towarów i usług VAT – 23%, w kwocie …………….. zł (słownie: ………………). 

2. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne                 
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są 
niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty, budowlano-montażowe i inne objęte istniejącym 
stanem oraz  te do których realizacji zobowiązał się wykonawca, w tym w szczególności 
prowadzenie robót, których wykonanie mogłoby okazać się konieczne w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy oraz wszelkie świadczenia na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, 
energię, wywóz i zagospodarowanie odpadów z budowy itp.), koszt  uporządkowania terenu 
budowy w momencie zakończenia robót, koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz elementy 
niezbędne do wykonania robót a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy itp. 

4. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność 
i ryzyko, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i nie zgłosił w tym zakresie żadnych uwag 
i zastrzeżeń. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
umowie. 

5. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. 
6. Wykonawca oświadcza, że przed terminem złożenia oferty miał możliwość przeprowadzenia 
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wizji lokalnej przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków 
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym 
wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu ewentualnego błędnego skalkulowania 
ceny. 

7. Strony dopuszczają możliwość zaniechania części robót, których wykonanie nie jest niezbędne 
dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz wprowadzenia robót (materiałów) 
zamiennych lub dodatkowych. Każda ze Stron poinformuje niezwłocznie (po powzięciu wiedzy) 
drugą Stronę o konieczności zaniechania robót, wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych 
lub dodatkowych. Zaniechanie robót lub wprowadzenie robót (materiałów) zamiennych lub 
dodatkowych wymagają podpisania protokołu konieczności i zawarcia aneksu do Umowy. 

8. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie 
kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę między kosztorysem sporządzonym 
metodą szczegółową, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, a kosztorysem robót zamiennych, 
przy czym kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu cen 
jednostkowych wskazanych w kosztorysie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, a w przypadku 
ich braku, poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z 
tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg 
średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu 
wykonania robót i wbudowania materiałów. 

 Ilość robót zamiennych zostanie określona na podstawie dokumentacji technicznej. 
9. W przypadku zaniechania robót, ilość robót zaniechanych zostanie określona na podstawie 

dokumentacji technicznej, a wartość robót zaniechanych zostanie określona według cen 
jednostkowych wskazanych w kosztorysie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, a w przypadku 
ich braku poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu 
kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg 
średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu 
wykonania robót i wbudowania materiałów, a w przypadku ich braku według cenników/ofert 
dostawców/sprzedawców, po uprzednim uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym (w takim 
przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy wynikać będzie z faktycznie poniesionych 
kosztów udokumentowanych fakturami zakupu lub najmu sprzętu). 

10. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty. Podstawą do sporządzenia 
kosztorysu dla robót dodatkowych są ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaźników cenotwórczych 
(stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny 
materiałów i sprzętu) ustalonych według średnich stawek lub stawek najczęściej 
występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania materiałów, a w 
przypadku ich braku cenniki/oferty dostawców/sprzedawców, po ich uprzednim uzgodnieniu 
z Zamawiającym (w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy wynikać będzie z 
faktycznie poniesionych kosztów udokumentowanych fakturami zakupu lub najmu sprzętu). 

11. Limit robót zaniechanych nie przekroczy 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust.1 umowy. 

 
§ 6 

 
1. Należność wynikająca z § 5 ust. 1 będzie płatna po zakończeniu przedmiotu umowy 

i podpisaniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 
2. Termin realizacji faktury 30 dni od daty otrzymania faktury przez  Zamawiającego. 

Fakturę Wykonawca wystawia na :  
Nabywca: Gmina – Miasto Płock, 09 – 400 Płock, pl. Stary Rynek 1, NIP: 774-31-35-712 
Odbiorca: Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy, 09-400 Płock, 
ul. Przemysłowa 33. 

3. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na rachunek 
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bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze. 
4. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
5. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentów wymaganych umową albo dokumentów o 

niewłaściwej treści, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania jej płatności. Termin 
zapłaty takiej faktury będzie liczony od daty uzupełnienia stosownych braków. 

6. Zapłata  przez Zamawiającego wynagrodzenia, w wysokości i na warunkach określonych w 
niniejszej umowie, wypełnia wszelkie ewentualne roszczenia majątkowe Wykonawcy 
względem Zamawiającego. 

7. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelności) przez Wykonawcę na osobę 
trzecią wymaga zgody Zamawiającego. 

8. Zadanie pn.: Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej jest współfinansowane przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2021”. 

 
§ 6a 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za fakturę z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za 
dokonanie płatności w terminie ustalonym w §6 ust. 2 Umowy. 

2.  Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która 
będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.) 
prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o 
którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2020 r.  poz. 106 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT. 

3.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie 
spełnia wymogów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z 
dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku 
przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 2. W takim przypadku 
Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za okres od 
pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §6 ust. 2 Umowy do 7-go dnia 
od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2. 

4.  Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 
3 okażą się niezgodne z prawdą. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego 
tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować 
szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z 
zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku 
VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację 
Przedmiotu Umowy. 

6.  Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
*(postanowienia §6a ust. 1-5 Umowy - będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż jest 
czynnym podatnikiem podatku VAT) 
** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę) 
 

§ 6b 

I wersja 

1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę, o której mowa w ustawie z dnia 
9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
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koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). Fakturę ustrukturyzowaną należy przesłać na Platformę 
Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: ……………………………. 

2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno - prywatnym za pośrednictwem platformy elektronicznego 
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia 
wszystkich wymaganych niniejszą Umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
rozliczenia Umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia 
na fakturę papierową, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-
mail: muniserwis@muniserwis.pl, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury. 

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5d) 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku 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.). 

 
Lub 
 
II wersja 
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę papierową. 
2. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno - prywatnym za pośrednictwem platformy elektronicznego 
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia 
wszystkich wymaganych niniejszą Umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
rozliczenia Umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia 
na fakturę ustrukturyzowaną, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na 
adres e-mail: muniserwis@muniserwis.pl, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem 
faktury. 

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5d) 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku 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.). 

__________________________ 
*(postanowienia §6b Umowy - I lub II wersja - będą miały zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez 
Wykonawcę. 
 

§ 7 
Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie 
stosunku pracy w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamówienia, osoby 
wykonujące czynności wymienione w § 1 ust. 1 jako wymagające zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa 
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ust. 1 Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
  1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
  wymogów i dokonywania ich oceny, 
  2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
  ww. wymogów, 
  3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest, na każde wezwanie 
Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 
dni – przedłożyć Zamawiającemu w jego siedzibie, bądź innym miejscu przez niego 
wskazanym, wybrane przez Zamawiającego, niżej wymienione dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.: 
  1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
  podstawie umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których 
  mowa w ust. 1, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w 
  szczególności: 
   a) określenie podmiotu  składającego oświadczenie, 
   b) datę złożenia oświadczenia, 
   c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
   podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy  

    o pracę 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 zatrudnionych pracowników 
   wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
  oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
  czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
  3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez 
  Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 
  tytułu zatrudnienia na umowę 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, 
  5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie o zatrudnieniu 
  pracownika na podstawie umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących 
  czynności, o których mowa w ust. 1, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to 
  powinno zawierać w szczególności: 
   a) określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia, 
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonywane są przez pracownika 
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy 
o pracę oraz podpisem zatrudnionego pracownika. 
Żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały 
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

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

 
§ 8 

 

1. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego, będą pełnić 
następujące osoby: 

a) inspektor nadzoru branży budowlanej – Pan/Pani ………………………… 

Osoby, o których mowa w niniejszym ustępie będą działać w granicach umocowania 
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określonego w ustawie Prawo Budowlane. 

2. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego wyznacza 
się Pana ……….………..……... – …..…………….………., tel. ………………………., 
e-mail: …………………………………… 

3. Informacja o zmianie osób wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. 
Zmiana w powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy przekaże 
Zamawiającemu pisemną informację o osobie/osobach właściwych do kontaktu i 
podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w związku z realizacją Umowy wraz z 
poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami pełnomocnictw określających zakres ich 
umocowania. W przypadku zmiany osób, o których mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca 
zobowiązany jest każdorazowo powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie wraz z 
przekazaniem poświadczonych kopii pełnomocnictw określających zakres ich umocowania. 

5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie 
gwarancyjnym o każdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura osób uprawnionych 
do reprezentacji, jak również o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub 
naprawczego. Zawiadomienie należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie 5 dni 
roboczych od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o 
zmianach adresowych, korespondencja zostanie wysłana na adres wskazany w komparycji 
Umowy ze skutkiem doręczenia, co między innymi oznacza, że w przypadku awizowania 
przesyłki w placówce pocztowej przesyłka będzie uważana za doręczoną w ostatnim dniu 
awizacji, przy czym Zamawiający nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby 
na skutek takiego doręczenia Zamawiający uchybił wykonaniu zobowiązań w terminie – gdyby 
w takim przypadku Wykonawca nabył prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiającego, 
zrzeka się ich egzekwowania w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy, personel wskazany 
w Ofercie Wykonawcy, tj.:  

1) funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, będzie pełnić 
Pan/Pani ……………………………………….., 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami 
specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

8. Dane kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej wraz z kopią: świadectwa 
kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaświadczeniem o przynależności do 
właściwej wg miejsca zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa oraz oryginał 
oświadczenia, przedłożone zostaną Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w terminie 5 
dni roboczych od daty podpisania Umowy.  

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność kierownika robót na budowie w terminach 
i godzinach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy albo ust. 6, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

11. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 6, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Osoba zaproponowana przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego kierownika robót, 
powinna spełniać warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiający 
dokona pisemnej akceptacji lub złoży sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o której 
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mowa w ust. 6, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia do Zamawiającego kompletnego 
wniosku przez Wykonawcę, wraz z dokumentami potwierdzającymi/niepotwierdzającymi 
spełnienie przez osoby proponowane na dane stanowisko, wymagań wynikających z SWZ.  

12. Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni 
zastępstwo osoby spełniającej warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. 

13. Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną 
osobę, przy czym nieudzielenie przez Zamawiającego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni 
roboczych od daty złożenia propozycji pełnienia funkcji kierownika robót przez daną osobę, 
uważane będzie za wyrażenie przez Zamawiającego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie 
kierowania robotami osób, co do których Zamawiający wyraził sprzeciw, stanowi podstawę 
do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. 

14. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony Wykonawcy 
w realizacji Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w 
przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak 
nie krótszym niż 5 dni roboczych, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od 
Umowy z winy Wykonawcy. 

15. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 6 będą działać w granicach umocowania określonego w 
ustawie Prawo Budowlane. 

 
      § 9 
 

1. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót przystąpi 
do odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiający 
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę 
uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i wyznaczony termin kolejnego 
odbioru. 

2. Warunkiem przystąpienia Zamawiającego do odbioru robót jest: 
- kompleksowe zrealizowanie zadania w zakresie przedstawionym w opisie przedmiotu 

zamówienia,  zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi 
w Polskich Normach  oraz w Prawie budowlanym,   

   - kompletna dokumentacja powykonawcza złożona wraz z powiadomieniem o zakończeniu 
    robót budowlanych. 
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Strony ustalają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w trakcie odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
wad. 

5. W przypadku ujawnienia wad lub/i usterek przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązuje 
się usunąć je na swój koszt i ryzyko w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wady lub/i 
usterki, chyba że strony ustalą inny termin. 

6. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub/i usterek stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego 
kosztów usunięcia wady lub/i usterki w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze  lub wyznaczyć w 
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tym celu upoważnionego w formie pisemnej pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub 
pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku 
prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

 
§ 10 

Podwykonawcy 

1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom, 
przy czym odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania 
własne. 
2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia objętego Umową, poda 
Zamawiającemu, nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców 
zaangażowanych w realizację usług objętych Umową, jeżeli są już znani. Wykonawca 
powiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje Zamawiającemu wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług objętych Umową. 
3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania usług i usuwania 
ewentualnych wad. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym 
reprezentuje Wykonawca. 
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia w odniesieniu do umów o 
podwykonawstwo. 
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 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 umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
 

§ 11 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za zwłokę jeżeli zwłoka 
wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a mianowicie : 
1) zwłoka w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa  w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
2) zwłoka w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w 

okresie gwarancji i/lub rękojmi – wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu, 

3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, w szczególności w przypadkach opisanych w § 11, choć nie wyłącznie - w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1; 

4) zwłoka w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej i/lub jej ciągłości,  w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

2. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, 
Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości ponad wysokość kar 
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umownych. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego              

z wystawionej przez siebie faktury. 
4. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 
5.Limit kar umownych, jakich mogą żądać od siebie Strony z wszystkich tytułów przewidzianych 

w Umowie, wynosi 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1.  
 
 

§ 12 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu – w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do 
żądania kar czy odszkodowania. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, choć nie wyłącznie, jeżeli: 
 1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie   
Umowy, 

3) wystąpiła nieuzasadniona zwłoka w rozpoczęciu robót trwająca powyżej 7 dni   
kalendarzowych, 
4) zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyżej 14 dni 
kalendarzowych lub gdy  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 
7 dni kalendarzowych. 
5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lub w 
sposób nie gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

 
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu w.w zdarzeń. 
 

§ 13 
 

1. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia, 
2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Wykonawcy w przypadkach 

określonych w § 12,  
3)Wykonawca sporządzi wykaz tych  materiałów, wyrobów, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę  do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej  do stanu zaawansowania 
tych robót, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt 3, 
c) przejęcie od Wykonawcy  pod swój dozór  terenu budowy. 

2. Po odstąpieniu od umowy, Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie tymczasowe 
urządzenia, narzędzia, sprzęt, towary i materiały, stanowiące własność Wykonawcy lub przez 
niego wynajęte. Jeżeli w uzasadnionym czasie od takiego żądania Wykonawca się do niego 
nie zastosuje, Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy (tzn. bez ponoszenia 
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odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody) usunąć wszelkie obiekty stanowiące własność 
Wykonawcy. 

§ 14 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy, w rozumieniu art. 

577 k.c. : na okres …………………………… miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) na cały 
zakres robót budowlanych objętych Umową. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw 
gwarancyjnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w 
przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub/i rękojmi w terminach technicznie 
uzasadnionych, ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że 
strony ustalą inny termin. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy 
nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo, 
bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt 
Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez 
utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego 
kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia. 

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki lub, 
jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w ust. 4, termin gwarancji 
biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało 
usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca 
dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie 
dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw. 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy 
w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych ewentualnych 
szkód poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych wskutek wad bądź 
usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca 
pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł lub mógł ponieść w czasie, 
w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy. 

8. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do uprawnień Zamawiającego  wynikających 
z rękojmi, której okres wynosi lat pięć od podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 
§ 15 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu 

Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  
ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Pzp możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz 

1) Wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie należne 
Wykonawcy zostanie  odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze 
zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

b) w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem 
okoliczności, o których mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okoliczności 
nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu 
wojskowego lub cywilnego,wojny domowej, skażeń radioaktywnych, 
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istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, 
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy 
spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców. 

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy: 

a) w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji robót budowlanych Wykonawcy 
z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną 
o czas trwania przestojów, 

b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, termin wykonania robót 
przedłużony zostanie o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie robót i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do 
usunięcia przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie robót, powstałej w związku 
z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o której mowa powyżej, 
musi być odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego, a następnie zgłoszony Zamawiającemu na piśmie, 

c) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres równy 
temu opóźnieniu, 

d) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia 
okoliczności nadzwyczajnych, np. działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, 
przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z 
wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę i jego 
podwykonawców termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o 
czas trwania okoliczności nadzwyczajnych uniemożliwiających wykonanie 
przedmiotu Umowy i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, powstałej w związku z 
okolicznościami nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej, 

e) w przypadku niemożności wykonywania przedmiotu Umowy w związku z 
zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, klęski żywiołowej, jak huragany, 
powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy 
spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców 
- termin wykonania przedmiotu Umowy przedłużony zostanie o czas trwania 
okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu Umowy, o których 
mowa powyżej i - jeśli dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody 
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w związku z okolicznościami, o 
których mowa powyżej 

f) w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych, innych aktów 
władczych i orzeczeń organów administracji publicznej i innych instytucji, które nie 
są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – 
terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania opóźnień, 

g) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających 
mu dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy, pisemnie uzasadnionych 
i udokumentowanych przez Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na 
termin wykonania przedmiotu Umowy, 

h) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, 
utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu – o okres 
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wynikający z przerw lub opóźnienia, 

o ile okoliczności, o których mowa powyżej mają wpływ na termin realizacji Umowy, 
co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane. 

3. Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, 
zawierającego w szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na 
termin wykonania Umowy. 

§ 16 
Klauzula salwatoryjna 

 
Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień Umowy nie ma wpływu na wykonalność 
pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy 
z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione wykonalnym 
postanowieniem, które w największym możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron 
i uwzględni ich interesy gospodarcze. 

§17 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO 
 

Zamawiający – Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy zgodnie z art. 13 ust. 1 
i 2 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 w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuje, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” 
Zakład Budżetowy, 
09-400 Płock, ul. Przemysłowa 33; 
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - iod@muniserwis.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Wyposażenie boiska do piłki ręcznej 
plażowej wraz z elementami małej architektury i ogrodzeniem. 
4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy 
powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki 
organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy 
państwowe w zakresie, w jakim będzie to wynikać z przepisów prawa zobowiązujących do 
udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa - min. w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 
11 września 2019r. (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15; 
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp. 
7. posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 
osobowych z tym zastrzeżeniem, że sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp*; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
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______________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

§18 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 roku  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz inne właściwe dla przedmiotu Umowy. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego. 

 
 
Załączniki: 
- Załącznik nr 1 - Wniosek o zatwierdzenie materiałów/urządzeń. 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY                          WYKONAWCA 

 
 

 
 
 


