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         Załącznik nr 8 do SIWZ 

(wzór) 

UMOWA Nr 272.13............ 

zawarta w dniu ………. pomiędzy: 

Gminą Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518 

(NIP: 745-284-14-52, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 

przez: 

1…………………………………………………………………………………………………. 

a 

....................................................................................................................................... 

wpisanym/wpisaną* do ..................................(NIP: ……………., REGON: ……………, ) 

zwanym/zwaną* dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym/reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do budowy muzeum 

pasterstwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 

„Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”, projekt pt. „Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspólnej Orawie” 

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z: 

1) umową, 

2) z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

Jeżeli niektóre pozycje harmonogramu, o którym mowa w pkt.2) wymagały będą dodatkowego 

uszczegółowienia lub wyjaśnienia to Wykonawca przedstawi je w formie załącznika do harmonogramu (np. 

wykaz urządzeń, sprzętu, zatrudnienia, wyposażenia technologicznego obiektów, itp.).  Harmonogram, o 

którym mowa w pkt. 2. 2) winien być przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, najpóźniej  

przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

3) obowiązującymi przepisami prawa i normami, 

4) SIWZ, 
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5) należytą starannością, z aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz z 

zasadami doświadczenia zawodowego, 

6) z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę  

3. Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu umowy, zgodnego z dokumentacją projektową, ze specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z obowiązującymi normami i przepisami, z aktualną posiadaną 

najnowszą wiedzą techniczną oraz z zasadami doświadczenia zawodowego i do usunięcia wszystkich wad 

występujących w tym przedmiocie, w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi za wady. 

4. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do niniejszej umowy, będące jej 

integralną częścią. 

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania wszelkich prac towarzyszących 

i tymczasowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy. 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy i przekazania terenu budowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy w 

terminie do 21.10.2021 r.  oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia podpisania 

niniejszej umowy. 

 3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowo zrealizowany 

przedmiot umowy. 

 § 3  

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) Dysponuje narzędziami i sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, 

2) Dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności 

będących przedmiotem niniejszej umowy, 

3) Zakupi na własny koszt i dostarczy fabrycznie nowe wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia 

niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, zgodne z dokumentacją projektową i zaoferowane w ofercie 

przetargowej, dopuszczone do stosowania w budownictwie,  

4) Wykona odpowiednie oznakowanie i zabezpieczy (zgodnie z obowiązującymi przepisami) teren 

prowadzonych robót, 
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5) Będzie utrzymywał teren robót w stanie powodującym minimalne przeszkody komunikacyjne oraz będzie 

usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, 

6) Będzie strzegł mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewni warunki bezpieczeństwa 

prowadzonych robót, 

7) Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązuje się do okazania w 

stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych lub materiałów budowlanych lub urządzeń: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa lub certyfikat CE lub deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną lub krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub atesty lub inne 

dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami. Wykonawca przedstawił 

Zamawiającemu do akceptacji materiały do wbudowania. Użyte do budowy materiały muszą być uprzednio 

zatwierdzone pisemnie przez Zamawiającego lub osoby reprezentujące Zamawiającego. 

 

§ 4 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego; 

2) Zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy; 

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; 

4) Wykonanie i utrzymanie na swój koszt dróg dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy 

i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy; 

5) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujących się na budowie i niepodlegających likwidacji 

elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń, wraz z przywróceniem terenu do 

stanu pierwotnego; 

6) Zabezpieczenie istniejących dróg w trakcie realizacji przedmiotu umowy przed zniszczeniem  

i zanieczyszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawców  

i natychmiastowa likwidacja powstałych zanieczyszczeń;  

7) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

8) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290, 

z późn. zm.), okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów 

zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu lub materiału 

budowlanego; 

9) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie  

z kosztami utylizacji; 
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10) Jako wytwarzający odpady - przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska  

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z 

uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

11) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz 

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;  

12) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia 

na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od 

Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

13) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy; 

14) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 

terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

15) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i 

osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym również z ruchem pojazdów; 

16) Ponoszenie ewentualnych opłat za zajęcie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni dróg, itp., wraz z 

kosztami uzyskania niezbędnych decyzji; 

17)Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 

stosowanych materiałów i produktów oraz urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i 

prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

18)Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również   terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni 

lub instalacji i doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed realizacją robót i przekazanie teren 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót; 

19) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 

niezbędnych przy odbiorze; 

20) 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; 

21) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości; 

22) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 
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23) Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi normami, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy; 

24) Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego; 

25) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy; 

26) Zgłaszanie Zamawiającemu wykonanie robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz  

przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy; 

27) Wykonanie prób i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych; 

28) Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę należytego wykonania 

robót (między innymi: atesty, aprobaty techniczne, opinie, wyniki badań i inne); 

29) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz świadectwa charakterystyki energetycznej 

budynku w ilości w ilości – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku 

CD lub DVD w systemie PDF i przekazanie ich zamawiającemu w dniu zawiadomienia Zamawiającego o 

zakończeniu robót budowlanych. 

30) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;  

31) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z 

realizacją przedmiotu umowy. Za nienależyte wykonywanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił pełną 

odpowiedzialność odszkodowawczą; 

32) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisanych w dokumentacji 

projektowej, których wykonanie 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 2016 r., poz. 1666); 

33) Przedłożenie Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, lecz nie później niż przed rozpoczęciem wykonania robót objętych przedmiotem umowy, 

oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy             o pracę osób, 

wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; 

34) Przedłożenie Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia, na każde jego wezwanie,  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowodów lub oświadczeń, o których mowa w SIWZ w 

cz. XX, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na 

podstawie umowy o pracę; 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru; 
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4) odbiór przedmiotu umowy po jego prawidłowym wykonaniu; 

5) pełne sfinansowanie przedmiotu umowy poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie 

odpowiednich, obowiązujących dokumentów uzasadniających ich wartość. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto wynoszącą: 

…………….................... (słownie: …............................................................................) 

i obejmuje koszt wszystkich robót budowlano-montażowych i innych objętych dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, istniejącym stanem terenu oraz koszt 

wszelkich innych obowiązków, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

włącznie z kosztem wszystkich prac towarzyszących i tymczasowych, niezależnie od tego czy Wykonawca je 

przewidział lub mógł przewidzieć. 

3. Wykonawca zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń związanych ze zwiększeniem wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 2. 

4. Wynagrodzenie uwzględnia koszt wszystkich prac i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych 

parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji. 

5. Ustalone wynagrodzenie jest niezmienne. 

6. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. 

7. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych potwierdzonych przez osoby 

uprawnione, ryczałt o którym mowa w ust. 2, może ulec zmianie o różnicę wartości robót (materiałów) 

zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego, a wartością 

ryczałtową tego zakresu robót, zamiast którego będą wykonywane roboty (stosowane materiały) zamienne. 

8. W przypadku ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości niż 

przewidywana w dokumentacji i w ofercie, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8 podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie 

wskaźników cenotwórczych i cen ustalonych w ofercie Wykonawcy dla zadania podstawowego. W przypadku 

braku cen w ofercie, ceny materiałów (bez kosztów zakupu) i sprzętu zostaną ustalone wg. średnich cen wyd. 

Sekocenbud z okresu wykonywania robót, a w przypadku ich braku - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, 

po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. 
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§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

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

umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, tj. ................... zł 

(słownie:.......................................) w formie ............................................................ 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy przez 

Zamawiającego w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 

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

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa 

w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub 

jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

4. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas 

Wykonawca przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiący 30% 

wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie 

zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po 

przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru 

Końcowego), na cały okres gwarancji jakości i rękojmi. 

5. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej 

niż pieniądz, nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

6. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do 

pokrycia z zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie zamówienie wykona: 

a) osobiście*, 

b) przy udziale podwykonawcy/ów.................................................................................. 

(nazwa/-y* (firm/-y*) podwykonawcy/-ów*) w następującym  zakresie .............................* 

c) przy udziale podwykonawcy/ów.................................................................................. 

(nazwa/-y* (firm/-y*) podwykonawcy/-ów*) w następującym zakresie.............................. 

na którego/ych* zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu*. 
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2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu potwierdzenia 

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.* 

3. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i podwykonawców z dalszymi podwykonawcami 

muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

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 niniejszego 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, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

3) gdy termin wykonania wykracza poza termin wykonania wskazany w §2 ust. 1; 

4) gdy zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

5) gdy nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi 

Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody 

Wykonawcy - jeżeli podwykonawca zamierza zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą lub dalszymi 

podwykonawcami; 

6) gdy zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy, 

7) gdy nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż 

Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione w § 8 ust. 1, 

8) gdy nie zawiera obowiązku podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia. 
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7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) 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 ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy  o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy 

przez zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 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 wskazanej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, jako 

niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000 zł brutto. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 

ust. 6 pkt 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 2 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub Podwykonawcom, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

podwykonawcą lub podwykonawcami. 

15. Zamawiający dokona 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 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, 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. 
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17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, 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. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 15, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

wykonawcy. 

21. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami będą zawierane na takich samych zasadach co 

umowy z podwykonawcami. 

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych. 

23. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców jak za swoje własne. Na roboty budowlane wykonane przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców gwarancji jakości o której mowa w § 11 udziela wykonawca, który ponosi wobec 

Zamawiającego pełną odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić koordynację robót 

powierzonych poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

24. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w zakresie nazw albo 

imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 

roboty budowlane w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 
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25.  Zmiany, o których mowa w ust. 24, wymagają pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 

i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy, jeżeli nie są wynikiem zmiany podwykonawcy, rezygnacji z 

podwykonawcy lub nie wynikają z zamiaru powierzenia realizacji robót budowlanych nowemu podwykonawcy. 

26. Zmiany, o których mowa w ust. 24, wymagają pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 

i zawarcia aneksu do umowy, jeżeli są wynikiem zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy lub 

wynikają z zamiaru powierzenia realizacji robót budowlanych nowemu podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 27 

i 28.  

27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

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.  

28. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy. 

§ 8 

Przedstawiciele stron 

1. Funkcję Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego pełnić będą ……………. 

2. Kierownikiem budowy będzie …………………………………. 

3. Kierownikami robót będą/kierownikiem robót będzie*: ........................................................ 

4. Kierownik budowy jest upoważniony do przejęcia terenu budowy i odbioru dokumentacji. 

5. Wymagana jest stała obecność kierownika budowy na terenie budowy podczas prowadzenia robót 

budowlanych. 

6. Kierownik budowy ma brać czynny udział w odbiorach wszystkich robót budowlanych. 

7. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Zamawiający zostanie powiadomiony o planowanej 

zmianie pisemnie nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną zmianą. 

8. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę na stanowisku kierownika budowy. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany kierownika budowy w przypadku, gdy nie będzie on 

właściwie wypełniał swoich obowiązków. 

10. W przypadku wpłynięcia żądania, o którym mowa w ust. 6, lub braku zgody, o której mowa w ust. 5 

Wykonawca w ciągu 7 dni jest zobowiązany przedstawić nowego kierownika budowy. 

11. Procedura związana ze zmianą na stanowisku kierownika budowy nie stanowi przesłanki do zmiany terminu 

realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 9 

Odbiór robót 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru 

robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych składających się na 

przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego – złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne 

do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zawiadomienia, przystąpi do odbioru robót 

zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty 

odbioru, a w przypadku odbioru końcowego przedmiotu umowy - w terminie 14 dni roboczych od daty 

zawiadomienia. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi pisemnie o 

tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych 

robót. 

3. Zamawiający powinien zakończyć procedurę odbioru robót, o których mowa w ust. 2 w terminie czterech 

dni, licząc od dnia przystąpienia do odbioru. Jeżeli zachowanie tego terminu nie będzie możliwe, Zamawiający 

poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, podając przyczynę braku możliwości odbioru oraz wskazując termin 

zakończenia odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

5. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do pokrycia roszczeń: 

a) wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

b) wynikłych z tytułu nienależytego zabezpieczenia robót montażowych, 

c) wynikłych z tytułu gwarancji. 

8. Po usunięciu wad Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który podpisują strony umowy. 

9. Jeżeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy, protokół, o którym mowa 

w ust. 5, jest protokołem końcowym. 
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§ 10 

Rozliczenie finansowe 

1. Rozliczenie finansowe za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi: 

1) fakturami wystawionymi do 80% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2, 

2) fakturą wystawioną po dokonanym odbiorze końcowym robót na pozostałą kwotę. 

2. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) protokół odbioru częściowego robót lub odbioru końcowego robót budowlanych, 

2) dowody zapłaty, o których mowa w ust. 3 - jeżeli wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy 

podwykonawcy lub podwykonawców. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane – w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych, jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez 

Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. 

4. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni, licząc od daty wpływu do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 2. Za datę 

płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Niekompletność ww. dokumentów 

lub brak prawidłowej faktury, stanowi podstawę odmowy przyjęcia przez Zamawiającego faktury i dokonania 

zapłaty. 

Błędnie wystawiona faktura lub brak dokumentów, o których mowa w ust. 2, spowodują naliczenie ponownego 

30 – dniowego terminu płatności, licząc od dnia dostarczenia prawidłowych lub brakujących dokumentów. 

5. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na wskazane przez Wykonawcę 

konto. 

§ 11 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy, na wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz na 

zainstalowane urządzenia, na okres ....... miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń. 

2. Okres rękojmi za wady równy okresowi gwarancji jakości, rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót wykonanych bez zastrzeżeń i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji. 

3. Stwierdzone w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości usterki lub wady Wykonawca usunie na własny 

koszt najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni. 
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4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymienionego w § 6 

ust. 1, Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty uzupełniającej w właściwym sądzie dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 12 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź przez Wykonawcę z przyczyn jego 

dotyczących, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, 

2) za opóźnienie w ostatecznym zakończeniu robót budowlanych w wysokości 0,10% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od umownego 

terminu wykonania zamówienia, wymienionego w § 2 ust. 1, 

3) za opóźnienie w wykonaniu robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, w wysokości 0,01% wartości robót, których opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych lub w okresie gwarancji i 

rękojmi za wady – w wysokości 0,05% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 

ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w 

wysokości 10% niezapłaconej należności, 

6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia, 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji, 

8) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu 

lub jej zmiany,  

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% 

wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 7 ust. 12, 

10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonania robót objętych przedmiotem umowy 

oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 36 umowy lub oświadczenia 
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Wykonawcy wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 37 umowy, w wysokości 0,01% ustalonego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu 

świadczenia, licząc od dnia rozpoczęcia wykonania robót budowlanych; 

11) za brak przedłożenia Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia, na każde jego wezwanie, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu 

wskazanych dowodów; 

12)za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia, w 

wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku; 

13) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ cz. XX czynności, Zamawiający odstąpi od umowy i naliczy 

dodatkowo karę umowną, wskazaną w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w następującym przypadku i wysokości: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia oraz z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę - z zastrzeżeniem – art. 15r 

ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (specustawa 

koronawirusowa)  

§ 13 

Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z 

winy Zamawiającego, które potwierdzone będą wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. 

Powyższe wymaga od Stron umowy przesunięcia terminu zakończenia robót o okres opóźnienia w postaci 

aneksu. 

2. Wykonawca ma prawo domagać się przesunięcia terminu zakończenia robót o czas opóźnienia w przypadku 

rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu robót. 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących, bez 

konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności w przypadku, gdy: 
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1) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy (zakończenie działalności); 

2) zostanie wydany w toku postępowania egzekucyjnego nakaz zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, w 

sposób zagrażający lub uniemożliwiający realizację Umowy; 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych; 

5) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których mowa w § 7; 

6) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 15, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na kwotę większą niż 5 % wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 2; 

7) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w 

§ 4 ust. 1 pkt 36 umowy lub wskazanych dowodów, o których mowa w SIWZ w cz. XX, w terminie powyżej 10 

dni, licząc od daty upływu wyznaczonych przez Zamawiającego terminów lub od daty rozpoczęcia robót 

objętych przedmiotem umowy. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w pkt od 1) do 7) winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy w tym 

przypadku, winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Nie stosuje 

się również zapisów dotyczących kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy. 

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

przyczyny odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia, 

2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony, z winy której odstąpienie od umowy nastąpiło, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

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

niezależnych od niego, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 

jest do: 
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- dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót, 

- odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w ust. 4 pkt 3. 

§ 15 

Zmiany umowy 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, mogą być dokonane w następującym zakresie: 

1) Zaistnienie okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na 

zakończenie robót, a w szczególności: 

a) wystąpienie siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których 

zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, 

Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu 

nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, 

klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, 

zamieszki i strajki 

b) wystąpienie sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 2 pkt 8b) ustawy Pzp,  

c) wystąpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w 

szczególności: niewypały, niewybuchy, itp., 

d) zmiana zakresu robót budowlanych, wystąpienie robót zamiennych lub dodatkowych od wykonania których 

uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, 

e) wystąpienie przestojów robót budowlanych spowodowanych wstrzymaniem wykonania robót budowlanych 

przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy stron umowy, 

f) niemożność wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonywania robót lub 

nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

g) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy lub 

Zamawiającego, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

h) wystąpienie przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących 

urządzeń nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, 

i) wystąpienia istotnych wad w dokumentacji projektowej skutkującej konieczności dokonania poprawek lub 

uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na 

termin wykonania przedmiotu umowy, przy zastrzeżeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, 

określonego w § 5 ust. 2 umowy.  

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek wystąpienia zmian technologicznych spowodowanych, w 

szczególności następującymi okolicznościami: 
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a) niedostępność na rynku materiałów lub produktów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z 

rynku tych materiałów lub produktów, 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub produktów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 termin realizacji przedmiotu umowy 

może ulec wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny do należytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

3. Zmiana umowy może również nastąpić w przypadku: 

1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy, 

2) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych potwierdzonych przez osoby uprawnione, cena 

ryczałtowa może ulec zmianie o różnicę wartości robót (materiałów) zamiennych ustalonych kosztorysem 

powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego, a wartością ryczałtową tego zakresu robót, zamiast 

którego będą wykonywane roboty (stosowane materiały) zamienne,  

3) ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości niż przewidywana w SIWZ 

i w ofercie, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona,  

4) niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia 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, tym 

przypadku, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość robót niewykonanych, 

5) zmiany kierownika budowy lub kierowników robót lub inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

6) zmiany osób reprezentujących strony, 

7) wystąpienia: 

a) rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez Strony; 

b) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonania umowy; 

4. Ponadto zmiana umowy może nastąpić w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego brutto, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

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, 
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o ile wykonawca wykaże, że opisane w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 zmiany 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w okolicznościach, o których mowa 

w ust. 4 pkt 1, 2 i 3. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego czy 

zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę 

oraz w jakim stopniu wprowadzone zmiany uzasadniają zmianę wartości przedmiotu umowy.  

5. Zmiana zawartej umowy może nastąpić również w przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa w 

art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy 

6. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody. Uzgodnienie warunków zmian umowy nastąpi poprzez sporządzenie przez Strony, w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności, stosownego aneksu określającego zakres zmian wraz z uzasadnieniem, opisującym 

podstawy konieczności i celowości zmian. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                         WYKONAWCA: 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić/usunąć 

 

 

UWAGA: 

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy 

zapisów służących jej uszczegółowieniu, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SIWZ 


