
IRP.ZP.271.3.2022                                                                                  Załącznik Nr 7 do SWZ 

WZÓR 

UMOWA 

 
zawarta w dniu ………………… 2022- roku w Przechlewie pomiędzy:  
Gminą Przechlewo, z siedzibą ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, 
NIP: 843-152-83-65  REGON 770979690, reprezentowaną przez: 
Krzysztofa Michałowskiego – Wójta Gminy Przechlewo  
przy kontrasygnacie 
Anny Adamskiej - Skarbnika Gminy Przechlewo 
 
zwanym dalej Zamawiającym  

 
a 
………………………………………………………………………………………………………… 
NIP: ………………….., REGON: …………….. 
reprezentowanym przez ……………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
zwanymi łącznie „Stronami” 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z 
fakultatywnymi negocjacjami na wykonanie zadania pn. „ Rozbudowa gminnego przedszkola w  Przechlewie 
raz z wyposażeniem” zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) została 
zawarta umowa następującej treści: 

Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

a) Inwestycja –zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego którego zakres określono w § 

1 umowy; 

b) Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze składane w ramach Programu 

po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez beneficjentów Programu co najmniej na 7 dni roboczych 

przed datą danego okna płatniczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. 

Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie internetowej BGK; 

c) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwałą RM  

d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; 

e) Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający szczegółowy tryb i sposób 

składania wniosków o dofinansowanie z Programu, wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory 

dokumentów, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów 

(ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK 

(www.bgk.pl.). 

f) Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz zawierający zobo-

wiązanie do przekazania zamawiającemu środków pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie 

zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-

niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw  

g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego 

h) Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są informacje i ogłoszenia zwią-

zane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentów; adres strony: www.bgk.pl. 

i) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy 

j) STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 

umowy 

http://www.bgk.pl/
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Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski 

Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. 
3. Zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone zgodnie z 

zasadami wskazanymi w: 

a) Uchwale RM; 

b) Regulaminie BGK. 
4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 lit a) i b) godzą się na 

zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych 

w ust. 3 lit a) i b). 

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą podlegały 

zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b). 

6. Działając na podstawie § 7 ust. 5 uchwały RM strony ustalają, że wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas 

poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a 

wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania 

zamówienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia 

lub jego części. 
§ 1 

Przedmiot umowy oraz postanowienia ogólne 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na:  
      „ Rozbudowie gminnego przedszkola w  Przechlewie raz z wyposażeniem” 
2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku gminnego przedszkola im. Kubusia Puchatka 

w Przechlewie wraz z wyposażeniem kuchni oraz szatni dla dzieci. 
Teren inwestycji położony jest w obrębie geodezyjnym Przechlewo, gmina Przechlewo, na dz. 
geod. nr 486/14, Osiedle Juźkowa. 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 
-przyłącza wodociągowego 
-przyłącza kanalizacji sanitarnej 
-przyłącza kanalizacji deszczowej 

         Parametry budynku: 
Istniejący budynek częściowo podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych,  część rozbudowana 
niepodpiwniczona o dwóch kondygnacjach naziemnych nawiązujący gabarytem oraz rozwiązaniami 
materiałowymi i kolorystyką do budynku istniejącego. Po rozbudowie budynek przeznaczony na potrzeby 175 
dzieci, niezbędnego personelu oraz samodzielnego, typu niezależnego, zaplecza kuchennego. 
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu: 
- kubatura istniejąca - 3736,00 m3 

        - kubatura projektowanej rozbudowy - 4174,00 m3 
- kubatura łącznie ( istn.+proj. ) - 7910,00 m3 
- powierzchnia zabudowy istniejąca - 514,92 m2 
- powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy - 558,00 m2 
- powierzchnia zabudowy łącznie ( istn.+proj. ) - 1118,92 m3 

       - powierzchnia użytkowa istniejąca - 865,56 m2 
- powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy - 829,14 m2 
- powierzchnia użytkowa łącznie ( istn.+proj. ) - 1694,70 m2 
Instalacje i urządzenia wewnętrzne: 
a) instalacje sanitarne 
-instalacja wody zimnej 
-instalacja ciepłej wody użytkowej 
-instalacja kanalizacji 

         -instalacja centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym 
         -instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 
         - instalacje p.poż 

b) instalacje elektryczne 
-instalacja oświetleniowa i gniazdowa 
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-instalacja teletechniczna 
-instalacja antywłamaniowa i monitoringu 
 - instalacja odgromowa. 
Wyposażenie kuchni oraz szatni dla dzieci w sprzęt oraz meble zgodnie z projektem wyposażenia stanowiącym 
załącznik nr 9 do SWZ. 

 
3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych o którym mowa w ust. 2 określają: 

1) specyfikacja warunków zamówienia, 

2) dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt budowlany, 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

4) przedmiar robót, 
5) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy, stanowiący załącznik nr 2 do 

umowy. 

4. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 3 wiążące są zapisy wg następującej hierarchii 

dokumentów: 

1) dokumentacja projektowa o której mowa w ust. 3 pkt 2 z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych podczas 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

3) przedmiar robót,  

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy wykonane będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami 

z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykryciu 

błędów w dokumentacji projektowej.  

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i STWiORB.  

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

2) przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem podpisanym przez Strony, 

3) zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie Inspektora Nadzoru, 

4) uzgodnienia z Wykonawcą miejsca zorganizowania zaplecza budowy oraz przyłączy do mediów; 

5) dokonywanie odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w Umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie robót objętych przedmiotem Umowy, 

2) realizacja robót zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami 
Nadzoru Inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, 

3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych urządzeń, materiałów 
budowlanych, a także przy pomocy maszyn i urządzeń niezbędnych do jego prawidłowego wykonania. 

4) Wykonawca jest zobowiązany okazać i przekazać Zamawiającemu na jego życzenie, atesty, 
certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne (w tym również oświadczenia wytwórcy, 
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dostawcy) dla materiałów i urządzeń używanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, przed 
przystąpieniem do jego realizacji 

5) materiały, o których mowa w ust. 2 pkt 3, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1213) oraz 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. 

6) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem Kierownika Budowy 
posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób; kopie dokumentów 
potwierdzających stosowne uprawnienia zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy, 

7) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac 
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy oraz dróg przejazdu wraz z organizacją 
zabezpieczenia ruchu na terenie budowy, 

8) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi, niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy, 

9) ubezpieczenie budowy i robót przed wszystkimi stratami lub szkodami, które mogą zaistnieć w związku 
ze zdarzeniami losowymi („siłą wyższą”) lub innymi przyczynami oraz od odpowiedzialności cywilnej,  

10) ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe na terenie robót, 

11) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy, 

12) zawarcie umowy na dostawy mediów dla celów budowy na swój koszt, 

13) koordynacja prowadzonych przez podwykonawców robót, 

14) zgłaszanie w razie konieczności wykonania robót dodatkowych i prowadzenie obmiaru robót 
dodatkowych, 

15) wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur zgodnie z technologią 
prowadzenia prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie środków chemicznych, 
materiałów budowlanych stosowanych w niskich temperaturach) zgodnie z ,,Warunkami technicznymi 
wykonania robót i odbioru robót budowlano - montażowych" i Polskimi Normami. Przestrzeganie przez 
Wykonawcę reżimu technologicznego oraz Polskich Norm będzie sprawdzane przez Nadzór 
Inwestorski. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane 
materiały. 

16) zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych 
elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót własnych. Jeżeli 
Wykonawca spowoduje szkody w elementach robót realizowanych lub zakończonych - niezależnie 
czy były przez niego wykonywane, zobowiązany jest do ich usunięcia, w przeciwnym wypadku wartość 
tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży Wykonawcę. Powyższa 
kwota zostanie potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy, a w razie zakończenia 
rozliczenia, skutkującego brakiem możliwości potrącenia, zwrócona Zamawiającemu przez 
Wykonawcę. Zamawiający ma prawo wykorzystać do tego celu zabezpieczenie, a Wykonawca jest 
zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia do pierwotnej kwoty, niezwłocznie na żądanie 
Zamawiającego, 

17) przelew na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez dostawców i 
podwykonawców, o ile ich czasokres jest dłuższy niż czasokres udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji i rękojmi lub jeśli Strony tak uzgodnią, 

18) Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych 
oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych 
osobowych i prywatności. 

19) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz wykonanie 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej , 

20) zawiadomienie na zasadach niniejszej Umowy Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub 
ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie krótszym niż 
3 (trzech) dni roboczych, 

21) terminowe usuwanie wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbiorów a także w okresie rękojmi i 
gwarancji w terminach wskazanych przez Zamawiającego, 

22) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego naradach 
koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu umowy, 
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23) Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży zaakceptowany przez Zamawiającego 
harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania inwestycyjnego określonego w niniejszej umowie, 

24) przestrzeganie przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji przez cały czas przebywania na terenie 
budowy a w szczególności przez wszystkich pracowników, również podwykonawców; 

25) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej Umowy poleceń przedstawiciela 
Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy. Polecenia powinny być wydawane na piśmie; 

26) przygotowanie dokumentacji odbiorowej niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu Umowy i 
oddania inwestycji do użytku, 

27) przekazanie po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiającemu kompletu dokumentacji 
powykonawczej (wraz z wymaganymi świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, 
protokołami prób itp.) odbieranych prac i robót z naniesionymi wszystkimi zmianami  w stosunku do 
pierwotnej dokumentacji, 

28) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy, 

29) wykonanie projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

30) Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy, 

3. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) otrzymał dokumentację projektową w ilości 1 egzemplarza, 

2) zostały mu przekazane wszelkie dane i informacje, mające wpływ na bieżącą realizację robót, 

3) nie zgłasza żadnych uwag lub zastrzeżeń do otrzymanego dokumentacji projektowej i przyjmuje ją do 
realizacji bez zastrzeżeń. 

§ 3 

Termin wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  w terminie 16 miesięcy od podpisa-

nia umowy tj……………………………... 

2. Termin wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot zamówienia strony określą 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust. 5. 

3. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru w taki sposób, aby możliwe było dokonanie w terminie 

wskazanym w ust. 1 odbioru końcowego z zachowaniem maksymalnych terminów przewidzianych w § 9 

Umowy. 

5. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawia zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram 

rzeczowo – finansowy. Harmonogram zawiera: 

1) termin rozpoczęcia robót,  

2) termin oraz wartość wykonania poszczególnych elementów robót składających się na przedmiot za-

mówienia, 

3) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 3 i 4; 

4) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 3 i 4. 

6. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy o 

ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowienia umowy. Wniosek o zmianę harmono-

gramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody 

obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 
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7. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony dostosowują harmono-

gram od zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy. 

8. Zmiana harmonogramu wymaga zgody na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 4 

Personel i sprzęt Wykonawcy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy pracą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
oraz spełniających wymagania określone stosownymi przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu Pracy 
i BHP. 

2. Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy Robót budowlanych 
Wykonawcę reprezentuje Kierownik Budowy posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonywania Robót 
budowlanych, zgodnie z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu 
zawodowego. 

3. Wykonawca zapewni udział w realizacji przedmiotu umowy osób wskazanych w załączniku nr 7 do oferty. 
W przypadku konieczności udziału w realizacji przedmiotu umowy specjalistów innych, niż wymienionych 
w ofercie, lub dodatkowych kierowników robót branżowych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
ich udziału bez odrębnego wynagrodzenia. 

4. Każde proponowane zastąpienie przez Wykonawcę osoby wymienionej w ust. 2 i 3 możliwe będzie jedynie 
wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż osoby 
zastępowanej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w SIWZ dotyczących wykształcenia oraz 
doświadczenia. O każdej zmianie tych osób Wykonawca zawiadomi Zamawiającego nie później niż na 3 
dni przed dokonaniem zmiany. 

5. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby opisanej w ust. 1, 2 lub 3 lub 
innej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, 
to Wykonawca zapewnia, że osoba ta w ciągu 1 dnia, opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego 
dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastąpi 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, tę osobę kimś o tych samych lub wyższych kwalifikacjach, ze 
szczególnym uwzględnieniem zapisów w SWZ dotyczących odpowiednich kwalifikacji, uprawnień oraz 
doświadczenia, pod rygorem zastosowania sankcji określonych w § 11. 

6. W przypadku konieczności zastąpienia osoby kluczowego personelu nową osobą wskutek zdarzeń 
losowych, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nową osobę spełniającą kryteria, o których mowa w ust. 
4 powyżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, z jednoczesnym poinformowanie o tym 
fakcie Zamawiającego. Ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, na jego żądanie, zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach 
budowlanych niezbędnych do wykonywania powierzonych robót przez poszczególnych kierowników robót. 

8. Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany niniejszej umowy. 

9. Wykonawca wykona umowę zapewnionymi przez siebie osobami, materiałami, sprzętem, urządzeniami. 

10. Zamawiający nie jest zobowiązany udostępnić Wykonawcy żadnych osób, narzędzi, maszyn i materiałów 
do wykonania umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada środki oraz właściwe zaplecze osobowe i maszynowe niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

12. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków 
ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą, niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w § 11 umowy. 

 

§ 5 

Podwykonawcy 

1) Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców następujący zakres 
robót  ………………………………………………………………………………..….. 

Pozostały zakres robót Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi. 
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2) Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót, podwykonawcom pod 
warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

3) Na zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. 

4) Wykonawca zwracając się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z 
podwykonawcą, przedstawi projekt umowy z Podwykonawcą na wykonanie robót budowlanych, a także jej 
zmiany oraz załączy dokumenty dotyczące wykonania Robót określonych w projekcie.  
5) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie 
może być krótszy niż 3 dni. 

6) Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 
Zamawiającemu tych dokumentów. Zamawiający zgłosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu tych 
dokumentów. Zamawiający może żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy. Takie samo uprawnienie 
przysługuje Zamawiającemu w trakcie realizacji robót, o ile stwierdzi, że Podwykonawca wykonuje roboty  z 
naruszeniem zasad sztuki budowlanej, czy też nie przestrzega przepisów bhp i p.poż. 

7) Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub 
jej projektu, lub ich zmiany wraz z dokumentacją, dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub 
projekcie, lub ich zmianie nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie tej umowy. 

8) Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz zawierać zapisy o braku możliwości zlecenia przez Podwykonawcę dalszego podwykonawstwa 
bez zgody Zamawiającego. 

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, 
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo lub ich zmian, których przedmiotem są roboty budowlane. 

10) Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do tej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu. 

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest 
do przedkładania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,  poświadczonych za zgodność z 
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub ich zmian, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy określonej w art.7 ust. 
1. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

12) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. Termin zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,  nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych robót. 

13) Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni, przed upływem terminu zapłaty na jego rzecz wynagrodzenia, 
doręczyć Zamawiającemu kopie otrzymanych przez Wykonawcę faktur VAT wystawionych przez 
podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł umowy o podwykonawstwo, wraz z pisemnym oświadczeniem 
podwykonawców, że Wykonawca uiścił na ich rzecz należność objętą fakturą z tytułu robót budowlanych, usług 
lub dostaw realizowanych w ramach niniejszej Umowy. W przypadku braku podstaw do wystawienia przez 
podwykonawcę faktury, Wykonawca zobowiązuje się złożyć Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie. 

14) W przypadku braku oświadczenia o zapłacie, o którym mowa w ust. 13, Zamawiający dokona bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego  umowę, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę, które przedmiotem są dostawy lub usługi, potrącając  kwotę zapłaty z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

15) Postanowienie ust. 13 nie znajduje zastosowania w przypadku braku zlecenia przez Wykonawcę 
podwykonawcom jakichkolwiek robót podlegających rozliczeniu. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest 
doręczyć Zamawiającemu w terminie określonym w ust. 13 oświadczenie o braku powierzenia podwykonawcom 
w jakiejkolwiek części rozliczanych robót; 

16) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo której przedmiotem są roboty 
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budowlane, lub po zaakceptowaniu przez Zamawiającego  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

17) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie może być 
większa niż wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, ani nie 
może być też większa od kwot wynagrodzenia za poszczególne zakresy robót wynikające z harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, a także nie obejmuje odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18) Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, wyznaczy Wykonawcy 7 dniowy termin na 
zgłoszenie pisemnych uwag, licząc od dnia doręczenia informacji. 

19) Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i 
zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

20) Zamawiający będzie kontrolował rozliczenia finansowe Wykonawcy z Podwykonawcami, o których mowa w 
ust. 12. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wystawianych faktur wykaz podwykonawców z podaniem kwot 
należnych im z tytułu zawartych umów i kwot już zapłaconych (bez względu na to, czy podwykonawcy wystawili 
już swoje faktury). 

21) Konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy 
określonej w § 7, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

22) Wykonawca którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 16 ust.5 zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom 
cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy 

23) Postanowienia dotyczące Podwykonawców maja zastosowanie również do dalszych podwykonawców. 

 

§ 6 

Materiały i wyroby budowlane 

1. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy, zostaną wykonane przez Wykonawcę z 
materiałów i wyrobów budowlanych dostarczonych przez Wykonawcę na jego koszt, odpowiadających 
wymogom dokumentacji projektowej, SWZ, obowiązującym normom i wymogom wyrobów, dopuszczonych do 
obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u producentów gwarantujących najwyższą 
jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej i 
dokumentacji projektowej, odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie 
lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W 
przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy inny państw członkowskich EOG, 
należy uwzględnić normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz określone w specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych 
materiałów dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje 
zgodności, świadectwa jakości). 

2. Na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać 
stosowne dokumenty, co do zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń  z Polską Normą lub z aprobatą 
techniczną. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników, materiały, surowce i sprzęt, niezbędny do 
zbadania - na żądanie Inspektora Nadzoru - jakości wykonywanych robót a także sprawdzenia np. ciężaru lub 
jakości użytych materiałów lub wyrobów. Jeśli w wyniku przeprowadzonych badań okaże się, ze zastosowane 
materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową lub dokumentacją projektową, koszty badań obciążą 
Wykonawcę. 

4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosowaniu materiałów i 
wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji wykonawczej. Wniosek Wykonawcy o zamianę 
materiałów i urządzeń na inne musi mieć pisemną akceptację Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego. 
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5. Zamawiający ma prawo wstrzymać prace prowadzone niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy, jak również 
odrzucić wszystkie materiały, które nie są właściwej jakości. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie za prace nienależycie wykonane, w tym prace wykonane przy użyciu niewłaściwych materiałów. 

6. Materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny stanowią własność 
Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2021r., poz. 779 ze zm.) Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty 
wynikające z przepisów ustaw o odpadach. 

§ 7 

Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe 
w wysokości: 

netto: ……………… (słownie: …………………………………………………….….), 

w tym podatek VAT ……………….(słownie: …………………………………………), 

kwota brutto: ……………………(słownie: ……………………………………………….), 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót i 
dokumentacji projektowej, które są załącznikiem nr 9 do SWZ. Ponadto zawierają one następujące koszty: 
wszelkich robót przygotowawczych porządkowych, organizację placu budowy wraz z jego późniejszą 
likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 
koszty wywozu odpadów, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 

3. Rozliczenie robót : 

1) Wykonawca po wykonaniu robót  sporządza kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a nakłady z ilości 
faktycznie wykonanych robót. 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót, a konieczne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane 
będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez 
Wykonawcę, 

b) w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt. a, brakujące ceny 
czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENOBUD za okres ich wbudowania, 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych,                  a 
w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-
ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

d) W rozliczeniu zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi w przypadku, gdy ilość faktycznie 
wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót – w takim przypadku 
wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu 
cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym, 

4. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie tzw. robót 
dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania 
przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu 
konieczności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz 
Zamawiającego. 

5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT, kwota 
brutto wynagrodzenia zostanie zmieniona aneksem do niniejszej umowy. 

§ 8 

Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Zamawiający przewiduje następujące zasady rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy:  
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1) Pierwsza płatność wypłacona ze środków własnych do kwoty maksymalnej 750.000,00 zł stanowiącej wkład 

własny zamawiającego zgodnie z przyznaną  wstępną promesą nr 01/2021/5608/PolskiLad,  na podstawie fak-

tury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru częściowego robót zgodnie z harmo-

nogramem – rzeczowo finansowym potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zama-

wiającego 

2) Druga płatność po wykonaniu kolejnego etapu robót zgodnie z harmonogramem – rzeczowo finansowym w 

wysokości do 50% dofinansowania zgodnie z przyznaną  wstępną promesą nr 01/2021/5608/PolskiLad  na 

podstawie protokołu odbioru częściowego robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego 

przez Zamawiającego,  

3) Trzecia płatność wypłacona ze środków własnych Zamawiającego (w przypadku zaistnienia konieczności 

zwiększenia kwoty środków własnych) w wysokości ……………………………………………..  na podstawie fak-

tury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru częściowego robót zgodnie z harmo-

nogramem – rzeczowo finansowym potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zama-

wiającego 

4) Czwarta płatność po zakończeniu realizacji inwestycji i odbiorze końcowym przedmiotu umowy w wysokości 

pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, nieprzekraczającej 50% kwoty wynagrodzenia okre-

ślonego w  § 7 pkt. 1 niniejszej umowy.  

2. Do faktur wystawionych na podstawie protokołów odbiorów częściowych oraz  do faktury końcowej wystawio-

nej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność 

solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wyna-

grodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi ode-

brane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z po-

twierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionych zgodnie z umową faktur VAT na podstawie protokołów od-

biorów częściowych w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego oraz 35 dni od dnia odbioru 

częściowego robót, pod warunkiem spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury.  

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową  faktury końcowej VAT w terminie do 30 

dni od daty wpływu faktury do zamawiającego oraz 35 dni od dnia odbioru końcowego inwestycji, pod warun-

kiem spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury.  

5. Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać faktury VAT w terminie nie  dłuższym niż 5 dni od dnia 

        dokonania każdego z odbiorów.  
 
6. Strony ustalają, że płatność faktury końcowej uzależniona jest od otrzymania przez zamawiającego środków z 

Rządowego Funduszu Polski Ład na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki te przekazywane są zama-

wiającemu w oknach płatniczych.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze.  

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą doku-

mentów wskazanych w ust. 2. 

9. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  

………………………………. 

ul. ………………………….. 

…..-………………………… 
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NIP: ……………………….. 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na 

zasadach określonych w ustawie 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 z późn. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy  

o podatku od towarów i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną przez 

czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku ban-

kowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wy-

kreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem 

płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w powyż-

szym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 

dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

10. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego  

dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:  

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy  

za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o 

podatku od towarów i usług.  

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:  

a)  jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa 

powyżej,  

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym  

od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od 

towarów i usług.  

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2 lit. b), opóźnie-

nie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 

płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

4) W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury wykonawca proszony jest o poinformowanie Za-

mawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej złożenia. Zamawiający niezwłocznie prze-

każe wykonawcy informację o numerze konta na platformie PEF. 

§ 9 

Warunki odbiorów 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji Umowy będą stosowane następujące odbiory robót, na podstawie 
wpisów do dziennika budowy: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) częściowy odbiór robót, 

3) odbiór końcowy wykonania robót objętych przedmiotem Umowy. 
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2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - warunkiem odbioru robót zanikających, ulegających 
zakryciu będzie zgłoszenie tych robót przez Kierownika Robót wpisem do dziennika robót. Zgłoszenie powinno być 
dokonane z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych od planowanego zakończenia robót przewidzianych do 
odbioru. Właściwy inspektor przystąpi do odbioru w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia. 
Prawidłowość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika 
budowy przez Inspektora odpowiedniej branży. 

3. Częściowy odbiór robót: 

1)  Odbiorowi robót podlegać będą roboty szczegółowo ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym i na 
zasadach w nim określonych.  
2)  Wykonawca po wykonaniu robót zgłasza Inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru prac zgodnych z 
harmonogramem. Inspektor  Nadzoru wraz z przedstawicielami Zamawiającego oraz Wykonawcy, dokonuje odbioru 
robót. 
3)  Z czynności odbioru częściowego, zostanie spisany protokół odbioru  robót, stanowiący podstawę do płatności 
okresowych. 
4) W przypadku ujawnienia w trakcie odbioru częściowego wad lub usterek wykonanych robót Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza odpowiedni termin na ich usunięcie, 

b) jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad to: 
- Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu Wykonawcy, pomniejszając wynagrodzenie wynikające z zakresu 

     rzeczowo – finansowego robót określonego w tabeli rozliczeniowej 
c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub 
     żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
4. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu umowy. 

Po zakończeniu wszelkich robót, dokonaniu wpisu w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy                           i 
potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca pisemnie zawiadomi 
Zamawiającego o gotowości do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

1) mapy sytuacyjno-wysokościowe z wkreślonym przebiegiem infrastruktury technicznej oraz potwierdzenie 
złożenia dokumentacji w Starostwo Powiatowe w Człuchowie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej – 1 komplet map Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego; pozostałe 3 komplety map - niezwłocznie po uzyskaniu pieczątki z 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzającej przyjęcie 
dokumentacji do zasobów Ośrodka, 

 2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi 
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru a także przez projektanta, 

3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z projektem budowlanym, 
wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi normami, 

4) wypełniony Dziennik Budowy, 

5) oświadczenie Podwykonawców o zapłaceniu przez Wykonawcę wszelkich należności z tytułu realizacji 
niniejszego przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy, 

6)  certyfikaty na zastosowane materiały. 

5. Wykonawca winien do zawiadomienia o gotowości odbioru końcowego inwestycji załączyć wszystkie dokumenty 
wyszczególnione w ust. 4. W przypadku braku kompletu dokumentów Zamawiający nie wyznaczy terminu odbioru  
końcowego i wezwie Wykonawcę do ich złożenia. 

6.  Wykonawca zgłasza pisemnie zakończenie robót budowlanych. Do zgłoszenia Wykonawca załącza 
oświadczenie o terminie zakończenia robót budowlanych potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

7.  Zamawiający ma na wyznaczenie terminu odbioru końcowego 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia, 
zgodnego z niniejszą umową przez Wykonawcę gotowości odbioru, a sam odbiór może trwać kolejne 14 dni 
roboczych. 

8. Rozpoczęcie odbioru nastąpi najpóźniej w 7-mym dniu roboczym od pisemnego zawiadomienia przez 
Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty 
rozpoczęcia odbioru. 

9. Odbiór końcowy będzie dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, 
składającą się z kierownika budowy oraz przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego. 
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10. Strony ustalają, że każdorazowo z prac wszystkich komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły określające 
wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, a w szczególności przedmiot odbioru, datę odbioru, charakter 
odbioru oraz terminowość wykonania prac. 

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

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza odpowiedni termin na ich usunięcie, 

2) jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad to: 

a) Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu Wykonawcy, pomniejszając wynagrodzenie wynikające z zakresu 
rzeczowo – finansowego robót określonego w tabeli rozliczeniowej 

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

12. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie  wad w przedmiocie umowy do czasu ich usunięcia. 

 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego brutto za przedmiot umowy, ……. zł (słownie: ………) w formie ……….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy w pełnej wysokości. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie pisemnej gwarancji należytego wykonania 
umowy winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.  

4. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący 
sposób: 
1) 70 % w ciągu 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu umowy i uznania przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego za należycie wykonany, 
2) pozostałe 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji 
wystawiającej zabezpieczenie. 

6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego. 
7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w okresie rękojmi za wady, Zamawiający ma prawo 

do opłacenia zastępczego wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części 
zabezpieczenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu.  

8. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy bądź wartość umowy zgodnie z § 16 
umowy Wykonawca zobowiązany będzie uaktualniać wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu do 
niniejszej umowy. 

 

§ 11 

Kary umowne. Odszkodowania 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów wskazanych w § 3 niniejszej umowy w 

wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w 

wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony 
od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy,  

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany, albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 za każdy przypadek, 

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy – za każdy przypadek, 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki  do dnia realizacji włącznie – za każdy przypadek, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
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są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 
ust. 1 niniejszej umowy – za każdy przypadek 

8) w przypadku nie przedstawienia w terminie wszystkich oświadczeń osób wykonujących czynności wskazane 
w § 12 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę w wysokości 200,00 zł 
brutto. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o 
pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek 
stwierdzenia, że czynności przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonuje osoba w oparciu o inny stosunek 
prawny niż stosunek pracy. Karę nalicza się odrębnie za każdą osobę wykonującą pracę w oparciu o inny 
stosunek prawny niż stosunek pracy. 

9) Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia o której 
mowa w § 5 ust. 22 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej 
umowy – za każdy przypadek braku zapłaty, 

10) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości 
wynagrodzenia o której mowa w § 5 ust. 22 umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto wskazanego 
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do dnia realizacji włącznie – za każdy 
przypadek 

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy 
prawo zamówień publicznych w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej 
umowy – za każdy przypadek. 

  
2. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje 

któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub też realizuje go niezgodnie  
z umową Zamawiający lub inspektor nadzoru może wezwać Wykonawcę do opracowania i wdrożenia działań 
naprawczych w określonym terminie. W razie niedotrzymania terminu Zamawiający może naliczyć karę w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowiązku w pierwotnym terminie. 

3. Maksymalna łączna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1, które Zamawiający może naliczyć 
Wykonawcy nie może przekroczyć 30 % wartości całkowitego wynagrodzenia  brutto Wykonawcy, określonego 
w § 7 ust. 1 umowy. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość 
kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 t.j). 

5. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych i w 
dniu wystawienia przekaże ją Wykonawcy pocztą. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naliczone kary umowne 
w terminie 7 dni od otrzymania noty. 

6. Rozwiązanie umowy, bądź odstąpienie od umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych 
Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań jak również innych obowiązków wynikających z umowy. 

7. Przepisy niniejszego paragrafu dotyczące Podwykonawców stosuje się także do dalszych Podwykonawców. 
 

§ 12 

Wymogi dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 

okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia któ-

rych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy obejmujące:  wy-

konywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne in-

stalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od przystąpienia do realizacji umowy przekazać zamawiają-

cemu wykaz wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 ze wskazaniem podmiotu zatrud-

niającego tj. Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien zawierać imiona i 

nazwiska zatrudnionych osób, zakres czynności  oraz termin obowiązywania umowy o pracę dla każdej wska-

zanej osoby. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji wykazu. 
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3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrud-

nienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający upraw-

niony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, w tym w szczególności: oświadczenia zatrudnionego pracownika lub poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 

żądania 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, w termi-

nie 3 dni roboczych od otrzymania żądania 

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania czynności . 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany formy zatrudnie-

nia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dokonania takiej zmiany. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwyko-

nawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej w § 11 umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobo-

wiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich 

osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie 

kontroli realizacji tego obowiązku. 

§ 13 

Stwierdzenie wykrycia wad i ich usunięcie 

1. Na wykonany przedmiot umowy, w tym na materiały i urządzenia, Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji na okres ..................miesięcy.  Jeżeli na poszczególne materiały i urządzenia udzielona jest 
gwarancja producenta na okres dłuższy niż...........miesięcy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 
odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez Producenta.  

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokument 
gwarancyjny (kartę gwarancyjną) co do jakości wykonanego przedmiotu umowy – załącznik nr 10 do SWZ. 
Dokument gwarancyjny będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

4. W dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformułuje oświadczenie 
gwarancyjne spełniające wymagania art. 577¹ § 1 i 2 k. c., zawierające podstawowe informacje potrzebne do 
wykonywania uprawnień z gwarancji, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

5. Z tytułu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady , usterki obiektu, robót i użytych 
materiałów.  

6. W okresie gwarancji wykonawca obowiązany jest do nieopłatnego usuwania wad, usterek ujawnionych po 

odbiorze końcowym. Usuwanie wad, usterek nastąpi poprzez naprawę lub wymianę na rzecz wolną od wad.  

7. Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym 
niż 7 dni od  daty pisemnego (listem lub e-mailem) powiadomienia przez Zamawiającego. O istnieniu wady lub 
usterki Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę listem lub mailem podając rodzaj stwierdzonej 
wady, usterki, awarii. 

8. W przypadku, gdy wykonanie napraw w terminie o którym mowa w ust. 7 jest niemożliwe z przyczyn 
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technicznych strony uzgodnią odpowiedni termin naprawy w formie pisemnej. 

9. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim wady lub usterki mają być usunięte, 
przedstawiciel Zamawiającego sam wyznaczy Wykonawcy termin  ich  usunięcia, a Wykonawca termin ten 
bez zastrzeżeń przyjmie i będzie nim związany. 

10. Wykonawca w ustalonym przez strony, bądź wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokona usunięcia 

       zgłoszonych przez Zamawiającego wad lub usterek. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.   

11. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 

       rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie i kodeksie cywilnym. 

12. Termin rękojmi kończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji. Jeżeli okres rękojmi wynikający z 
przepisów Kodeksu cywilnego jest dłuższy niż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę okres rękojmi 
odpowiada wówczas okresowi rękojmi wynikającemu z przepisów Kodeksu cywilnego. 

13. Zamawiający wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy może: 

a) żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie 30 dni, 

b) zlecić usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w 
terminie, o którym mowa w pkt. a) lub odmówi ich usunięcia, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji; 
w tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty wniesionej przez 
Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może naliczyć karę umowną 
zgodnie z §11 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy  

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umożliwiają eksploatację obiektu, lecz nie nadają się do usunięcia - żądać 
obniżenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do 
jego wartości obliczonej z uwzględnieniem ujawnionych wad, 

d) odstąpić od umowy, jeżeli ujawnione wady nie zostaną usunięte albo uniemożliwiają eksploatację obiektu i nie 
nadają się do usunięcia. 

14. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów oraz sprawdzenia naprawionych oraz usuniętych wad, usterek w 
okresie gwarancji. Z powyższych przeglądów sporządzane będą protokoły na zasadach określonych w karcie 
gwarancyjnej. 

15. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w okresie ważności 
gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z §11 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy oraz domagać 
się ich usunięcia od Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich usunięcia może powierzyć 
usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej, a powstałymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, zachowując 
przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy i przepisów Kodeksu cywilnego. 

16. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz 
terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie rękojmi. 

17. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi/gwarancji jeżeli 
Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji/rękojmi. 

 

                                                                                     § 14 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubez-

pieczeniową, nie mniejszą niż 1 mln złotych. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli wyko-

nawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed 

utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 

1.000 zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświad-

czonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie prze-

każe Wykonawcy placu budowy. 
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5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w całości 

Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji Zamawiającego. 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał 
realizację robót lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo – finansowym harmonogramem robót, 
a przerwa przekracza 20 dni roboczych, 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo w ciągu 30 dni od 
podpisania umowy nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, 

3) 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, 

4) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w sposób zagrażający terminowemu 
wykonaniu umowy 

5) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy, a także w przypadku wszczęcia 
egzekucji przeciwko Wykonawcy, przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy, utraty płynności finansowej 
Wykonawcy, zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności Wykonawcy 

6) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, 
że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał zakończyć roboty w umownym terminie oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

7) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5 % wartości umowy. 

8) Gdy Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w zakresie o którym 
mowa w § 12 ust. 1 umowy 

9) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z umową, dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, sztuką budowlaną. 

2. Dla skutecznego odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w pkt 1,2,4,6,8, wymagane jest uprzednie 
pisemne wyznaczenie Wykonawcy przez Zamawiającego odpowiedniego terminu na usunięcie stanu 
stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu. 

3. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w 
ust. 1 pkt. 1,2,4-8 traktowane będzie jako odstąpienie z winy Wykonawcy. 

4. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, 

2) Zamawiający opóźnia się z zapłatą faktur przez okres dłuższy niż jeden miesiąc od daty wymagalności 
wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 7 dniowym terminie wyznaczonym przez 
Wykonawcę w pisemnym wezwaniu. 

3) Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Zamawiającego do 
wykonania obowiązku i wyznaczeniem dodatkowego terminu Zamawiającemu do jego wykonania nie 
krótszego niż 14 dni od otrzymania wezwania. 

4) Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 
podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa 
w ust.1 i 3, bądź od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu. 

5.W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron: 

1) Wykonawca zobowiązuje się wstrzymać roboty, 

2) Wykonawca, komisyjne przy udziale Zamawiającego, sporządza protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień 
odstąpienia od Umowy, 
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3) Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony z 
przyczyn, której doszło do odstąpienia od umowy i następnie opuścić teren budowy w ustalonym z 
Zamawiającym terminie, usuwając przy tym urządzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione, 

4) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są wykonane zgodnie z  projektem 
budowlanym i spełniają wymogi prawa budowlanego, polskich norm i przepisami szczególnymi, 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego zadania wg stanu na 
dzień odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od data sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego, 

6) Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonywania 
wymienionych powyżej czynności, 

7) Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od Umowy i dotychczas jeszcze niezafakturowane 
Zamawiający winien zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni  od daty odstąpienia od 
Umowy. 

8) Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od 
wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 16 

Zmiany umowy 

Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 
1. Zmiany terminu realizacji, w przypadku: 
1)wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, wywołanych przez czynniki zewnętrzne, których nie 
można było przewidzieć, 
2)wystąpienia w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 
3)natrafienia w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 
4)konieczności wykonania wykopalisk archeologicznych, konieczność zmian spowodowanych warunkami 
terenowymi, geologicznymi, wodnymi 

5)ujawnienia się istotnych braków lub błędów, wad w dokumentacji projektowej,  
6) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, wystąpienie okoliczności 
powodujących konieczność przeprojektowania rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
7) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów, 
niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania – jak opracowania projektowe, decyzje administracyjne, 
zgłoszenia 
8) wystąpienia robót dodatkowych,  
9) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi – potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez 
inspektora nadzoru; 
10) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 
finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 
11) Zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte 
wykonanie Umowy.  
W tym celu Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności wskazanych w pkt 1-11 
na realizację umowy. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zo-
bowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – 
dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. Wniosek o zmianę powinien zawierać: 
-zakres proponowanej zmiany 
-opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zamiany oraz podstawę prawną dokonania zmiany 
-informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 
-ilość dni trwania przeszkody uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy. 
Zmiana umowy skutkująca zmianą terminu zakończenia robót będzie ważna pod warunkiem przedłużenia zabez-
pieczenia bądź wniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawcę. 
 
2. Zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku: 

1) zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że 
zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego; 



 

str. 19 

2)  rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę 
zakresu rzeczowego zamówienia ze zmniejszeniem wynagrodzenia gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią 
okoliczności powodujące, iż niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

    Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych na 80 % wartości przedmiotu umowy. 
3) konieczności wykonania robót dodatkowych. W przypadku takiej konieczności Wykonawca poinformuje 

niezwłocznie Zamawiającego o tym fakcie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu 
stwierdzenia takiej konieczności. Wystąpienie konieczności realizacji robót dodatkowych musi zostać 
udokumentowane w protokole konieczności robót dodatkowych sporządzonym i podpisanym przez 
inspektora Nadzoru i kierownika robót budowlanych oraz wymaga  zatwierdzenia przez Zamawiającego; 

4) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – na pisemny wniosek o zmianę umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tym zastrzeżeniem że wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów 

5) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę– na 
pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w  
życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, z załączeniem dowodów potwierdzających, ze zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę 

6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – na pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  
z załączeniem dowodów potwierdzających, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę 

7) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych – na pisemny wniosek o 
zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 
W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 4-7 każda ze stron jest uprawniona złożyć drugiej 

stronie pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne oraz prawne 
a także dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca w 
zobowiązany jest wykazać związek między wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmian 
wskazanych w pkt 4-7 powyżej na wysokość wynagrodzenia. Zmiana umowy w zakresie zmiany 
wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt 4-7 powyżej obejmować będzie wyłącznie płatności za 
realizację umowy w zakresie którego w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. 

 
 
3. zmiany sposobu wykonania poszczególnych robót za zgodą projektanta, w przypadku gdy zmiana taka jest 

korzystna dla zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie 
terminu zakończenia robót 

 
4. zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie terminów wystawiania faktur częściowych, w przypadku 

zmiany harmonogramu realizacji robót. 
 
 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach umów zawie-
ranych na okres dłuższy niż12 miesięcy w zakresie, o którym mowa w art. 439 PZP, na następujących zasadach: 

1) Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłączenie w przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w pkt 6) 

zmieni się co najmniej o +/- 7%jednak żądanie zmiany może zostać złożone drugiej stronie nie wcześniej, niż 
po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 

2) zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego, po  
     miesiącu w którym limit określony w pkt 1 zostanie osiągnięty, a kolejne zmiany wskaźnika waloryzacji będą 

     odbywać co najmniej po upływie trzech pełnych miesięcy od miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik; 
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3) waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostałe do wykonania w  
     okresie podlegającym waloryzacji; 

4) waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą sposobu świadczenia, w 

     szczególności roboty dodatkowe lub zamienne; 

5) waloryzacji podlega wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie zakończenia robót i 
    po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom; 
6) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej tablica 1 OGÓŁEM 

 publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być 

dostępne, zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS; 

7) obliczenie wysokości kwot do zapłaty Wykonawcy nastąpi wg. wzoru: 

                                                                                   Kz=Kp*W/100 
     gdzie: 
     Kz – kwota waloryzacji 
     Kp – kwota do zwaloryzowania 
     W – wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej (tablica nr 1) OGÓŁEM; 
8) maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w związku z 

 zastosowaniem niniejszego ustępu wynosi 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy 

9) zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wyczerpuje roszczenia Wykonawcy    

związane ze zmianą, o której mowa w 439 PZP; 

10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres 
dłuższy, niż 12 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wy-
nagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio; 

11) Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu. 
12) w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w pkt 1 strona umowy występująca o zmianę wynagrodzenia 
winna złożyć drugiej stronie umowy wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia zawierający szczegó-
łowe kalkulacje wskazujące, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego wskaźnika wpłynęła na koszt wykonania 
umowy. 

 
6. Poza innymi przypadkami określonymi w umowie, zmiany do umowy będą mogły być wprowadzane w związku 

z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawie-
rania umowy, a które mają wpływ na prawidłowe wykonanie przewidzianych w umowie robót budowlanych. 
 

7. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnio-
skująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia oko-
liczności będących podstawą zmiany. 
 
8. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 

a) zakres proponowanej zmiany, 
b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub postanowień 

Umowy, 
d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany Umowy. 
9. Dowodami, o których mowa w ust. 8  lit. d powyżej, są wszelkie oświadczenia lub dokumenty, które  uzasadniają 
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

a) oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za 
wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w 
realizacji zamówienia, 

b) decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia pań-
stwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakłada-
jące na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

c) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa 
Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art.  11 ust. 1–3 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.), 

d) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produk-
tów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 
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e) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub 
sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z pod-
miotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), 

f) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na 
termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

g) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawar-
ciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

h) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania 
Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

i) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu 
wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub 
innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania 
proponowanej zmiany), 

j) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych, opłat admi-
nistracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą 
Umowy, 

k) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania 
       Umowy. 

 
10. W przypadku złożenia wniosku o zmianę umowy druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 
1) zaakceptować wniosek o zmianę, 
2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień 

wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 
3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 
4) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 
5) Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego usta-

lenia. 
 

11. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szcze-
gólności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację Umowy – Strony mogą 
powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert 
lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu 
ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stano-
wisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. 
Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy. 
 
12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
13. Zatrudnienia dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana Podwykonawcy lub 
zmiana zakresu prac powierzonych Podwykonawcom dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
14. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy 
oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian 
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację bądź 
zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. 
 
15. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 

§ 17 

Osoby uprawnione do reprezentacji 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: …………………. 

2. W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, Zamawiający wskazuje Nadzór Inwestorski 
- ……………………, jako odpowiedzialnego za prowadzenie spraw związanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, którego przedstawicielem będzie ………………………………………………………………… 

3. W uzasadnionych przypadkach Nadzór Inwestorski lub reprezentujący go Inspektor nadzoru, może polecić 
Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych 
Robót. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz 
Zamawiającego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że Nadzór Inwestorski posiada wymagane umocowanie do podejmowania decyzji 
i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy, przy czym nie jest  on upoważniony 
do dokonywania zmian treści niniejszej umowy. 

 

                                                                       § 18 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do rea-

lizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem 

przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącz-

nie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i or-

ganizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały 

powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych 

danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej 

umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe 

oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na 

żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporzą-

dzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je admini-

stratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez 

Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia 

umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 

3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 

określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonaw-

com jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie 

obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowa-

niu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych 

osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym prze-

twarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub 

realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności pro-

wadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumen-

tów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, 

chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania na-

zwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych oso-

bowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępo-

wania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie-

zgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywil-

nego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

                                                                               § 19 
                                                                      Wierzytelności 
 
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzed-

niej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 

§ 20 

Polubowne rozwiązywanie sporów 

 
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporów wynikających z umowy lub pozostających w związku z 
    umową, dla których możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się w pierwszej kolejności do  
    rozwiązywania sporów w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporów przed Sądem  
    Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą  
    prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  
 
2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, wynikających z niniejszej umowy lub  
    powstających w związku z umową na zasadach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, będą one  
    rozstrzygane przez sąd  powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
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§ 21 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności 
     Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i 

     prawach pokrewnych. 

2.  Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać   

     spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich 

     nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

3.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden 

     egzemplarz dla Wykonawcy. 
4.  Załącznikami do umowy są: 

     Załącznik nr 1- Oferta Wykonawcy  

     Załącznik nr 2 -Harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 
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