
 

 

 
 

 

Załącznik nr … 
Projektowane postanowienia umowy 
 

Umowa nr …… 
 
zawarta w dniu ……….. r. w Sieroszewicach pomiędzy:  
Gminą Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice NIP: 622-25-65-007 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego 

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez : 

a 

…………………………..   z siedzibą …………………………… 
NIP: …………………… REGON: ………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
…………………………………… 
 
o następującej treści: 
 
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego udzielonego w trybie podstawowym 
zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129 ze zm.) o następującej treści: 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane: ”Rozbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-
socjalnym ”. 

2. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych.  

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w SWZ, w tym dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót – stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu 
zamówienia. Wymienione dokumenty stanowią integralną część umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami                  
i Polskimi Normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie                 
określonym w § 2.  

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 
się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

 
§ 2 

Termin wykonania zamówienia 
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1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie 18 miesięcy od daty 
udzielenia zamówienia. 

2. Za dotrzymanie terminu określonego w ust. 1 strony uznają dzień otrzymania przez 
Zamawiającego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót budowlanych i gotowości do 
odbioru końcowego. 

3. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych robót zostaną określone w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym na podstawie § 4, który będzie stanowić załącznik nr 3 do umowy.   

 
 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w dniu podpisania 

umowy; 
2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru:  
……………………………………………….. 
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.); 

3)   odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4)   terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
4) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze  wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i 
uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód; 

5) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz 
odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), wymaganiom SWZ, dokumentacji 
projektowej, okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną każdego 
używanego na budowie wyrobu; 

6) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz sprzętu 
wymaganego do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów 
robót na każdym etapie; 

7) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań itp. dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

8) zapewnienie na swój koszt obsługi geodezyjnej inwestycji i inwentaryzacji powykonawczej 
oraz zabezpieczenie istniejących znaków geodezyjnych i urządzeń zabezpieczających te 
znaki, podlegających ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
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9) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

10) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973  
ze zm.), 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), 
- powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 
robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 
robotami; 

12) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia,                     
że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, 
dla których są przewidziane według umowy; 

13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy; 

14) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w 
tym także ruchem pojazdów; 

15) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

16) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

17) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze; 

18) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót   w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 
ich usunięcia; 

19) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót;  

21) bezwzględnej współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowej i terminowej realizacji 
niniejszej umowy, a w sprawach spornych – dążenie do kompromisowego załatwienia 
sprawy; 

22) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
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własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, instalacji, itp.; 

23) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

24) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osobę wskazaną w Ofercie 
Wykonawcy; 

25) zmiana osoby, o których mowa w ust. 2 pkt.24, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę  w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby 
będzie spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia; 

26) zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o których mowa w ust. 2 pkt. 24 
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

27) Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane; 

28) ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń  losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej, 
obejmującego: roboty, urządzenia, sprzęt oraz załogę. 

29) Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego i uprzedniej zgody Banku 
Gospodarstwa Krajowego, który udziela dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: program inwestycji strategicznych.  
 

§ 4 
Harmonogram rzeczowo - finansowy 

1 W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, uwzględniający 
warunki płatności i wykonania robót, określone przez Zamawiającego. 

2 W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3 Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 
edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób, zawierający 
wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

4 Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem miesięcznym na 
asortymenty robót w odniesieniu do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów 
wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót. W 
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót 
Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, 
typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego. 

5 Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych 
od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego 
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, 
Dokumentacji projektowej lub Umowie.  
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6 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - 
finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 
Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty 
otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

7 Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 
uwag w terminie określonym w ust. 6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.  

8 W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 
określonym w ust. 6, lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego 
niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez 
Zamawiającego.  

9 Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia 
jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

10 Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze 
Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych robót.  

11 Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 
zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy z 
wyjątkiem zmian prowadzących do zmiany wartości robót wykonanych w poszczególnych 
latach.  

12 W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w 
szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 
postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest 
niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest 
możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni 
roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego 
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 
Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego 
uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.  

13 Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 
Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

14 Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań 
realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności 
dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych 
od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. 

15 W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru 
inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 
określonym w ust. 14, lub gdy przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci 
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Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 
momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego.  

16 Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych na 
podstawie Umowy w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w 
sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia 
osób znajdujących się na Terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym 
terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 
wyłącznie Wykonawcę, 
2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 
robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z 
wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel 
Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – 
finansowym, 
3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową. 

17. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 16, Inspektor nadzoru inwestorskiego                            
w uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich 
dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie 
nastąpiło  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia 
terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju). 

 
§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: kwotę netto: .......................... zł (słownie złotych: 
..................................................................)  plus ……% podatek VAT………………..  ...zł, 
(słownie złotych: ………………………………) kwotę brutto: .........................zł (słownie złotych: 
...................................................................) 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT.  

5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie 
dwóch faktur częściowych i jednej faktury końcowej wystawionych na podstawie 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego protokołów odbioru robót 
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zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, odpowiednio dwóch częściowych i 
końcowego – bez uwag. 

6. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu czynności 
odbioru końcowego. 

7. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie trzech prawidłowo 
wystawionych faktur przez Wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, 
właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 685 ze zm.). 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia dwóch faktur częściowych za wykonane 
prace i jednej faktury końcowej: 
- pierwsza faktura w wysokości nie wyższej niż wkład własny Zamawiającego wynoszący  
…………….. złotych brutto ( słownie: …………………………. ), z tym zastrzeżeniem, że wartość 
wykonanych prac musi być wyższa o 10% niż wartość określona w fakturze, potwierdzona 
częściowym protokołem odbioru prac), 
-  druga faktura w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania z BGK  ( nie wyższa 
niż 3 555 000 złotych brutto), z tym zastrzeżeniem, że wartość wykonanych prac musi być 
wyższa o 10% niż wartość określona w fakturze, potwierdzona częściowym protokołem 
odbioru prac ), 
- trzecia w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia. 
/ Kwoty poszczególnych płatności obliczone będą na podstawie powyższych zapisów oraz 
danych: wartość dofinansowania do 7 110 000 złotych brutto, wkład własny 
Zamawiającego nie mniej niż 10% kwoty inwestycji/.  

9. Wykonawca Inwestycji zobowiązany jest do zapewnienia finansowania Inwestycji w części 
niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z 
Promesy przyznanej w ramach Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w części/całości nastąpi 
po wykonaniu Inwestycji  w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru częściowego/ 
końcowego Inwestycji przez Zamawiającego. 

10. Protokoły częściowego odbioru robót sporządzone zostaną przez Kierownika budowy, na 
podstawie wykazu wykonanych robót zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo – 
finansowym, podpisany będzie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony 
przez Zamawiającego. 

11. Płatności za wykonane i odebrane roboty budowlane będą wypłacane przez 
Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, w terminie 35 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót, 
odpowiednio częściowego i końcowego – bez uwag. 

12. Zamawiający dokona płatności faktury na rachunek wskazany przez Wykonawcę na 
fakturze.   

13. W przypadku, jeżeli Wykonawca będzie realizować niniejszą umowę przy udziale 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na zasadach określonych w § 9 niniejszej 
umowy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

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

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

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

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

20. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, 
Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia, pod warunkiem przedłożenia przez 
Wykonawcę następujących dokumentów: 

  1) kserokopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę,   
 2) oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia. 
21. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których 

mowa w ust. 19 wstrzymuje się odpowiednio: wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dokumentów, o których mowa w ust. 19.  

 
§ 6 

Odbiór 
1.  Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
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1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 
2) odbiory częściowe, stanowiący podstawę do wystawienia dwóch faktur częściowych 

za wykonanie części robót; 
3) odbiór końcowy. 

2.  Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowe, dokonywane będą przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego.  

3.  Zgłoszenie o gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca złoży Zamawiającemu 
nie później niż następnego dnia roboczego następującego po terminie przewidzianym na 
zakończenie robót. 

4.  Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu: 

1) oświadczenie kierownika budowy/ robót o zgodności wykonania przedmiotu 
umowy  z projektem budowlanym i przepisami ustawy Prawo Budowlane; 
2) atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności, świadectwa jakości dotyczące 
wbudowanych materiałów; 
3) niezbędne pomiary jakościowe, ilościowe – jeśli dotyczy; 
4) wymagane specyfikacjami technicznymi protokoły badań i sprawdzeń – jeśli 
dotyczy; 
5) oświadczenie Wykonawcy z którego będzie wynikać, że zobowiązuje się w 
terminie nie dłuższym niż 50 dni od dnia odbioru końcowego robót przekazać 
Inwestorowi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego 
zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pod rygorem zapłaty kary 
umownej przewidzianej  w niniejszej umowie. 

5.  Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do 
form płatności i prawidłowości dokumentacji po wykonanej robocie w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót. 

6.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenie, 
co do kompletności i prawidłowości dokumentacji po wykonanej robocie w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie 
odbioru końcowego. 

7.   Za datę zakończenia robót strony przyjmują datę powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę  o gotowości do odbioru końcowego. 

8.  Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia w terminie 
14 dni kalendarzowych od spełnienia wymogów określonych w ust. 4. 

9.  Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni 
           kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad, o których mowa 
w ust. 11. 

10.  Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostały stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

-  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad. 

11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak terminy wyznaczone na usunięcie wad 
stwierdzonych przy odbiorze. 

       12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
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             zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
Usunięcie  wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
        13. O wykryciu wad w okresie gwarancji, o której mowa w § 11, Zamawiający obowiązany jest 
             powiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wad potwierdzą protokolarnie strony, 
uzgadniając  sposób i termin jej usunięcia. 
      14. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie usunie je 
Zamawiający obciążając Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia. 
 

§ 7 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki  liczony od dnia 
umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 
b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
lub gwarancji w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1, za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad i usterek, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 %     
     wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 
d) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
przyjętej do państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – w 
wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
e) 2000 zł brutto za nie przedłożenie w terminie określonym w § 10 ust. 3 umowy  
dokumentów dotyczących zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w § 
10 ust. 2 niniejszej umowy. 
f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 
o którym mowa § 13 ust. 4   w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1,  
g) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa   w § 5 ust. 1,  
h) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o 
której mowa w § 9 ust. 4 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1, 
i) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 9 ust. 8, 
j) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 
liczony od dnia określonego w § 9 ust. 13.  
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
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a) za  zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,  ustalonego za wykonanie przedmiotu umowy za każdy 
dzień zwłoki, 
b) za  zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego  w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór 
miał być zakończony, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż określone                      
w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego brutto, niezrealizowanej części umowy. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony wynosi 50% 
wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

3. Suma kar umownych należnych każdej ze stron umowy nie może przekroczyć wartości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 8 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu, 

2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 214/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z 
uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli: 

1) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i 
ich nie wznowił mimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 30 dni; 

2) w przypadku przedstawienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji, że  
Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał go zrealizować w terminie określonym w niniejszej umowie.  
W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy przed upływem tego terminu, 
bez wyznaczania terminu dodatkowego; 
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3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami osoby inne 
niż wskazane w ofercie Wykonawcy; 

4) w razie konieczności: 
a)    co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego  lub 
b) dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 
5) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostało zlikwidowane 

przedsiębiorstwo Wykonawcy; 
6) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą 

umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub 
wskazaniami Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może wezwać go do zmiany 
sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.  Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 
poprawienie lub dalszą realizację przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i 
odpowiedzialność Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania 
wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT, mimo dodatkowego wezwania - 
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru końcowego. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu umownego terminu realizacji. 
6. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 
3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia – protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy 
terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 
§ 9  

Podwykonawstwo 
1. Strony ustalają następujący zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę: 

............................................................................................................................................... 
2. Podwykonawcą prac określonych w ust. 1 jest....................................................................... 
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3. Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót, dostaw, 
usług    podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany               
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy                                     
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 
się  za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

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

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

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 
dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych.    

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

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy określone w ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo. 
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15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zlecenie wykonania 
części prac podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 
działania Wykonawcy. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
§ 10 

Wymagania z tytułu zatrudnienia 
1. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).  

2. Wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę dotyczą osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
robót budowlanych. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej nie dotyczy osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających 
uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego 
wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników robót, geodety. 

3. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do udokumentowania na każde 
wezwanie Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania takiego wezwania, spełniania faktu zatrudnienia osób, poprzez przedłożenie 
Zamawiającemu oświadczenia, iż wszystkie osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 1 
zatrudnione były w okresie realizacji umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, wg 
stanu na określony dzień, na podstawie umowy  o pracę. Oświadczenie to powinno 
zawierać: informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 
związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 
a) nieprzedłożenie w terminie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia 
potwierdzającego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, o którym mowa  w ust. 3 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie 
umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości określonej 
w § 7 ust. 1 pkt. e. 
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b) w przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, że Wykonawca lub 
Podwykonawca nie zatrudnia osób wskazanych zgodnie z ust. 2, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zawiadomienia odpowiednich służb. 
 

§ 11 
Uprawnienia z tytułu gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 
okres …………………… lat licząc od dnia odbioru końcowego (zgodnie ze złożoną ofertą 
Wykonawcy). 

2. Na roboty wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji                       
i rękojmi udziela Wykonawca. 

3. Termin gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach, powstałych w 
okresie gwarancji w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie ustalonym w protokole. W 
przypadku niemożności ustalenia wspólnego stanowiska, termin ten określi Zamawiający 
przy czym nie może być on krótszy niż 14 dni. 

6. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór robót przed upływem okresu gwarancji 
ustalonego w ust. 1, a w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, powstałych z 
winy Wykonawcy, wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie ich usunięcia. 

 
§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 
mowa w § 5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  
............................................................  

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu dokonanie niniejszej zmiany na piśmie. Zmiana ta nie 
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia                       
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (na podstawie podpisanego 
bez uwag protokołu odbioru końcowego), 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 
§ 13 

Zmiana umowy 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
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2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy  
w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 dopuszczalna jest w przypadku zmiany: 
1) ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – wówczas                          

w zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona – zmianie może 
ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.                         
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wówczas w zależności od faktu udowodnienia 
przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi 
odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie 
wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać wpływ zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w 
zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty 
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie 
Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty 
i zawierać szczegółowe uzasadnienie wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać 
wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342) – wówczas w zależności od faktu 
udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu 
Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. 
udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać 
szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany zasad gromadzenia                        i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy nie częściej niż raz na 12 miesięcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych   z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: 
1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy 

do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztów z 
miesiąca,  w którym złożono ofertę Wykonawcy, 

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany ceny 
materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta 
Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów 
ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za 
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który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z 
komunikatu Prezesa GUS za miesiąc,  w którym została złożona oferta Wykonawcy, 

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 
zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów 
dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie 
poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego 
zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2) 
powyżej. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu 
podpisanego przez obie Strony Umowy, 

4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia  
to łącznie 5 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust. 1 umowy, 

5) zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. 

4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3 pkt. 1-3, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) Przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 
2) Okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku: 
1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na 

zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, 
2) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonywanie prac lub spełnienie wymogów technologicznych – o czas trwania 
niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

3) działania siły wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego 
bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 
rozmiarach), 

4) w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID -19, 
wpływają na należyte wykonanie umowy, 

5) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, co może powodować brak 
możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, 

6) stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemożliwiającej prawidłową realizację 
przedmiotu umowy termin zakończenia robót może zostać przedłużony o czas 
potrzebny na dokonanie zmian w dokumentacji, 

7) wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub brak 
dostępności materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

8) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych  i gruntowych, 
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9) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów 
budowlanych, niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych, 

10) wystąpienia sytuacji utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 

11) przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku konieczności wstrzymania robót 
przez organy do tego uprawnione, z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego i 
Wykonawcę,  o okres tego wstrzymania, 

12) ze względu na niezależne od Wykonawcy decyzje administracyjne uniemożliwiające lub 
mające istotny wpływ na brak możliwości wykonywania robót objętych umową.  

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 
1. W przypadku powstania ewentualnych sporów w relacjach Zamawiającego                                                

z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 
ugody jest dopuszczalne, zostanie poddane mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  
 
 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2)  SWZ w tym dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych - załącznik nr 2, 

3)  Harmonogram rzeczowo- finansowych ( zatwierdzony przez Zamawiającego) – załącznik 3 

 

Zamawiający:          Wykonawca: 
 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika 


