
 
UMOWA -WZÓR 

 
 
zawarta dnia                                    pomiędzy: 
 
Gminą Czernica, 
z siedzibą w Czernicy przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093,  
reprezentowaną przez   ………………………………….. 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………. z siedzibą przy ul. 

………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez ………………………………………………………..  
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” 
 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) na realizację 

zadania pn:. „Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim przy 

ul. Kolejowej 6, działka nr 881/1”. Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych pn. „Termomodernizacja 
i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 6, działka nr 881/1, zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach 
wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia……….. . 

 
2. Szczegółowy zakres robót opisany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

a w szczególności w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 
 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją przetargową, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz 
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

 
§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego 

przekazania terenu robót Wykonawcy. 
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 16.04.2021 r. 

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 7 od dnia zawarcia 
umowy; 

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie określonym w § 3 pkt 1); 
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 
3) Wykonawca zapewni sobie na własny koszt pobór energii elektrycznej i wody oraz teren pod 

zaplecze budowy, drogi technologiczne i place składowe; 
4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
5) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), 



 
okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów 
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

6) Opróżnienie pomieszczeń i utylizacja wszelkich pozostawionych elementów wyposażenia. 
7) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 

z kosztami utylizacji; 
8)  Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących 

ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), 
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Powołane przepisy 

prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu 
prawnego w tym zakresie; 

9) Ponoszenia 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; 

10) Terminowe  wykonanie  i  przekazanie  do  eksploatacji  przedmiotu  umowy  wraz z decyzją 
pozwolenia na użytkowanie oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie 
zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

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

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

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

14) Wykonanie na własny koszt tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej; 
15) Ochrona geodezyjnych znaków granicznych na gruncie, znajdujących się w możliwym zasięgu robót 

ziemnych, przez ich wykrycie i zabezpieczenie przed wykopaniem/ zasypaniem. W razie zniszczenia 
znaku granicznego Wykonawca jest zobowiązany do jego przywrócenia na gruncie przez 
uprawnionego geodetę; 

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

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

18) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

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; 
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) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym 
w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru 
końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną 
opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego 
ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej : 

a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją 
niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 
zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości 
kontraktu, 

b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej 
działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności 
spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę 
ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. 

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

24) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż; 
25) Przekazanie Zamawiającemu Kosztorysu ofertowego oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

w terminie 7 dni od podpisania umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Kierownik budowy jest 



 
obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy 
osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.  

4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, 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 wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być 
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Kierownik robót/budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

7. Wykonawca i/lub Podwykonawcy zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy przy realizacji zamówienia, zatrudnienia na umowę o pracę osoby/osób wykonujące 
czynności które wymagają wysiłku fizycznego oraz ruchu m.in.: 

1) wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót związanych z ewentualną 
koniecznością zabezpieczenia sieci i obiektów kolidujących z inwestycją, 

2) wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót budowlanych związanych 
z utrzymaniem porządku i organizacji ruchu podczas budowy, 

3) operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących pracę fizyczną na dowolnym sprzęcie obsługującym 
budowę, w tym kierowców pojazdów budowlanych świadczących usługi transportowe, 

4) pracowników dozorujących plac budowy i sprzęt (służby ochrony). 
 8.   Termin i okres zatrudnienia:  

1) zatrudnienie osób wskazanych w ust. 7, przy realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 3 
dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia i powinno trwać do końca upływu terminu 
realizacji zamówienia,  

2) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności, 
o których mowa w ust. 7 lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub 
Podwykonawca zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę, inną osobę, która będzie mogła 
wykonywać powierzone czynności, 

9. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, w szczególności żądania kopii umów o pracę,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia usługi. 

10. Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności.  

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

12. Koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę w wysokości wynikającej 
z różnicy wskazań odczytów liczników wody, gazu i energii elektrycznej przy przekazaniu placu budowy, 
a w dniu odbioru końcowego. Przekazanie placu budowy odbędzie się z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający wskaże punkty dostępu do mediów. 

13. Wykonawca będzie obowiązany do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości kosztów, o których mowa 
w ust. 12 w terminie do 14 dni od otrzymania od Zamawiającego faktury VAT na rachunek bankowy 
wskazany w fakturze. W przypadku nieuiszczenia kwoty, o której mowa w zdaniu 1 w terminie –
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo potrącenia wymagalnej kwoty z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, bez dodatkowego wezwania. 

 
 
 
 
 



 
§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy  
1.   Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto w wysokości ……………………… zł brutto (słownie:  
…………………………………………………../100)  zgodnie  ze  złożoną  ofertą Wykonawcy. 

2.   Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem poniższego: 

1)  W  roku  2020  Wykonawca  wykona  i  rozliczy  roboty  do  wartości  
maksymalnie………………………….. zł brutto; 

2)  W  roku  2021  Wykonawca  wykona  i  rozliczy  roboty  do  wartości  
maksymalnie……………………………… zł brutto; 

3.   Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT 
częściowych i faktury VAT końcowej, z zastrzeżeniem że wartość faktur częściowych nie może być 
niższa niż 10% wartości kontaktu wskazanej w ust.1, a suma faktur częściowych nie może przekroczyć 
90% tej kwoty.   

4.   Płatność za faktury VAT częściowe i końcową będzie dokonana przelewem  na  rachunek  bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez 
Zamawiającego wraz z niezbędnymi załącznikami. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak  
załączników spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 
poprawionych lub brakujących dokumentów. 

5.   Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. 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. 

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

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
9. Rozliczanie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi zgodnie z potwierdzonym przez Inspektora 

Nadzoru zaawansowaniem robót dla pozycji określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym na 
podstawie zatwierdzonych protokołów wykonania zakończonych elementów robót w ujęciu narastającym 
podpisanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy i zaakceptowany przez 
przedstawiciela Zamawiającego a określający zakres robót i ich wartość oraz fakturą końcową 
wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót. Zapłata faktury końcowej nastąpi po dokonaniu 
czynności określonych w § 6.  

10. Dane do wystawienia faktury: Nabywca:  Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica  
NIP 912-11-01-093,  Odbiorca:  Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. 

11. Podstawę do przedłożenia faktury częściowej stanowi: 
1) w przypadku robót wykonywanych przez Wykonawcę: protokół wykonania zakończonych elementów 

robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy i zaakceptowany 
przez przedstawiciela Zamawiającego określający zakres robót i ich wartość.  

2) w przypadku robót wykonywanych przez podwykonawcę, za zgodą Zamawiającego: 
a) pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą lub potwierdzenie przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo na zasadach określonych w §10 i niezgłoszenia przez Zamawiającego 
zastrzeżeń, bądź sprzeciwu we wskazanym w §10 terminie (zgodnie z zapisami art. 6471 § 2 
ustawy Kodeks cywilny), 

b) protokół wykonania zakończonych elementów robót podpisany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz kierownika budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego 
a określający zakres robót i ich wartość, 

c) oświadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robót budowlanych 
wykonywanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

d) oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w § 10 umowy 
o zapłacie należnych im wynagrodzeń. W miejsce oświadczeń, o których mowa w zdaniu 
powyższym Wykonawca może złożyć oświadczenie, aby Zamawiający dokonał płatności 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców wg proporcji 
określonych między Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą oraz zatwierdzonych przez 
Zamawiającego, 

e) kopie faktur/rachunków wystawionych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę (wraz 
z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) za wykonane w danym zakresie 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę roboty budowlane, 

f) kopie przelewów bankowych lub innych dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty 
wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty budowlane na konto Podwykonawcy, 



 
dalszych Podwykonawców (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii 
z oryginałem) do pełnej wysokości kwoty wynikającej z przedstawionych faktur/rachunków, 

g) oryginał oświadczenia Podwykonawców lub dalszego Podwykonawcy (lub notarialnie 
poświadczona kopia) o otrzymaniu pełnego wynagrodzenia za wskazany na fakturze/rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wykonany zakres robót budowlanych. 

12. Podstawę do przedłożenia faktury końcowej stanowi: 
1) w przypadku robót wykonywanych przez Wykonawcę:  

a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez 
Zamawiającego. 

b) decyzja pozwolenie na użytkowanie. 
2) w przypadku robót wykonywanych przez podwykonawcę, za zgodą Zamawiającego: 

a) pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą lub potwierdzenie przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo na zasadach określonych w §10 i niezgłoszenia przez Zamawiającego 
zastrzeżeń, bądź sprzeciwu we wskazanym w §10 terminie (zgodnie z zapisami art. 6471 § 2 
ustawy Kodeks cywilny), 

b) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez 
Zamawiającego z określeniem zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanego przez 
podwykonawców, 

c) decyzja pozwolenie na użytkowanie, 
d) oświadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robót budowlanych 

wykonywanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
e) oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w § 10 umowy 

o zapłacie należnych im wynagrodzeń. W miejsce oświadczeń, o których mowa w zdaniu 
powyższym Wykonawca może złożyć oświadczenie, aby Zamawiający dokonał płatności 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców wg proporcji 
określonych między Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą oraz zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 

f) kopie faktur/rachunków wystawionych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę (wraz 
z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) za wykonane w danym zakresie 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę roboty budowlane, 

g) kopie przelewów bankowych lub innych dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty 
wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty budowlane na konto Podwykonawcy, 
dalszych Podwykonawców (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii 
z oryginałem) do pełnej wysokości kwoty wynikającej z przedstawionych faktur/rachunków, 

h) oryginał oświadczenia Podwykonawców lub dalszego Podwykonawcy (lub notarialnie 
poświadczona kopia) o otrzymaniu pełnego wynagrodzenia za wskazany na fakturze/rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wykonany zakres robót budowlanych. 

13. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę (podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę) wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach określonych 
w art. 143c pkt 1 ustawy Pzp. 

14. Rozliczenie płatności wynikającej z umowy dokonane będzie za pośrednictwem metody podzielonej 
płatności. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na wystawianej fakturze numeru rachunku bankowego, na 
który ma wpłynąć należność, zgodnego z numerem rachunku wskazanym w Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 
rejestru VAT prowadzonym przez Szefa KAS, zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). W przypadku zmiany rachunku 
bankowego kontrahent każdorazowo zobowiązuje się do poinformowanie Gminy o tej zmianie. 

16. Wykonawca może przenieść wierzytelność z niniejszej Umowy dotyczącą zapłaty wynagrodzenia na 
rzecz osób trzecich, wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

17. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
 

§ 6 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiory zakończonych elementów robót, 
3) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do 
Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. W razie niedopełnienia tego obowiązku, Wykonawca na własny koszt dokona 



 
odkrycia robót lub wykona odpowiednie odkucia, otwory lub inne prace niezbędne do zbadania 
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru zakończonych elementów robót, 
potwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Odbiory zakończonych elementów robót dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
oraz kierownika budowy i akceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio 
w siedzibie Zamawiającego. 

6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie 
robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) 
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i powoła komisję odbiorową w terminie do 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany 
zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy 
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez 
uczestników odbioru. 

8. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej 
powołanej przez Zamawiającego wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym: 
1) oryginał dziennika budowy oraz jego kopię, 
2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach zawierającą 

dokumentację projektową z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót 
budowlanych. W przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
dokumentacja powinna być podpisana przez projektanta a zmiany opisane jako nieistotne, 

3) wymagane dokumenty, wyniki wykonanych badań, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych 
pomiarów, prób i sprawdzeń, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (w formie papierowej oraz 
w formacie *pdf i *.dxf) wraz z informacją geodety, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami,  

4) oświadczenie Kierownika budowy,  że przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także, że doprowadzono do 
należytego stanu i porządku teren budowy.  W przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny 
od zatwierdzonego projektu oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót) aktualne na dzień 
odbioru przez Zamawiającego, 

6) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wystąpienia wad przedmiotu Umowy,  Zamawiający 
może: 

1) odebrać przedmiot umowy i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie jeżeli wady usunąć się nie dadzą 
lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy 
Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne- 
umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

2) odebrać przedmiot umowy i zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 
3) odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić ponownie do odbioru. W tym przypadku za datę 

zakończenia uważać się będzie datę zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do ponownego 
odbioru, 

4) odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi-jeżeli wady usunąć się nie 
dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, 
gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne 
- uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

5) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie – a wady są istotne- uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem. 

8. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie 
wyznaczenia terminu odbioru robót. 

9. Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi, a w razie 
stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do usunięcia wad. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający 
ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
 



 
§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 
ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie 
............................................................ 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
(wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady. 
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu Zamawiający 

zwróci Wykonawcy kwoty określone w ust .2 pkt 1) i 2) na rachunek bankowy, o którym mowa w § 5 ust. 
7 chyba, że Wykonawca przed terminem  zwrotu tych środków skutecznie złoży Zamawiającemu 
oświadczenie, że środki te mają zostać zwrócone na inny rachunek bankowy 

4. 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. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu zamówienia -  0.2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych  
w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad; 

c) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy; 

e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – 0,1 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia; 

f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu  
jej zmiany –2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej Umowy; 

g) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 2 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy; 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 2% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej Umowy; 

i) w przypadku uchybienia obowiązkom związanym z zatrudnieniem na podstawie umów o pracę – 
0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy przypadek. Za naruszenie 
przepisów uznana zostanie również sytuacja, w której Wykonawca nie przedkłada Zamawiającemu 
wymaganych dokumentów. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1 niniejszej Umowy, kwoty naliczonych kar umownych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 
niniejszej Umowy. 

4 Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar 
umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

 
§ 9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił lub przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego informacji o upływie 20 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy; 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy; 



 
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą   umową,   

dokumentacją   projektową,   specyfikacjami   technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego – 
w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia 
upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego 
podpisania protokołu odbioru. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony 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) powyżej, 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, 

4) 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 do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; 
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
 

§ 10 
Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres przedmiotu umowy 
……………………………………………………………….  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za zaniechania, jak za własne.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji 
niniejszej Umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także jej zmiany, zawierający 
co najemnej następujące uregulowania: 

1) zakres zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
2) termin realizacji 
3) obowiązki generalnego wykonawcy 
4) obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
5) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
6) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
7) umowne warunki odstąpienia od umowy. 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. 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. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu zmiany 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4; 

6. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w formie pisemnej do projektu umowy 
o podwykonawstwo, w terminie o którym mowa w ust. 5, uznaje się, iż projekt umowy został 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

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

8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w ust. 5. Niezgłoszenie pisemnego 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 



 
9. 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, których wartość 
jest mniejsza niż 0,5 % wartości Umowy, chyba, że wartość ta przekracza 50 000 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 4 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Postanowienia ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  
12. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z protokołem odbioru końcowego oświadczeń 

podwykonawców oraz oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich należności na rzecz 
podwykonawców. Rozliczenie końcowe Wykonawcy z podwykonawcami musi nastąpić przed 
rozliczeniem końcowym z Zamawiającym, co zostanie potwierdzone Zamawiającemu oświadczeniami 
podwykonawców o zapłacie. Do czasu przedstawienia takich oświadczeń wstrzymuje się bieg terminu 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

13. 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.  

14. Nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 12, w terminie 14 dni od daty 
podpisania Protokołu odbioru stanowić będzie podstawę do dokonania bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach 
określonych w ust. 13.  

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, 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. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.  

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na warunkach określonych w ust. 13 Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu do zgłaszania przez Wykonawcę 
pisemnych uwag, o których mowa w ust. 16, a w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych 
uwag, o których mowa w ust. 16 – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich zgłoszenia.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

20. Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z art. 647 ustawy z dnia 13 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny.  

21. W przypadku zmiany, albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
na zasadach określonych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany przez niego inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu  nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku niewykazania 
przez Wykonawcę okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiającemu będzie 
przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy w zakresie zobowiązań niewykonanych. 

 
§ 11 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości wykonania 

przedmiotu umowy na okres ........ miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 



 
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego na pozostałe wykonane roboty (materiały 
i robociznę). 

2. Umowa wraz z protokołem odbioru końcowego stanowi kartę gwarancyjną na cały przedmiot umowy 
wraz z urządzeniami i elementami wyposażenia. 

3. Wykonawca jest jedynym gwarantem na wykonany przedmiot umowy. 
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek, do którego 

przystąpi w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub emailem) powiadomienia przez 
Zamawiającego.  

5. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty 
przystąpienia do usunięcia wad i usterek. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich 
usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

9. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
 

§ 12 
Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do 
umowy w przypadku: 
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT), 
wówczas zmianie podlega zapis, którego dotyczy zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

2) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia w związku z: 
a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających m.in. z konieczności 

dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa lub 

b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
szczególnie z powodu technologii wykonywania robót lub 

c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub 
d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu 

budowy Wykonawcy lub 
e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 

lub 
f) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo 

budowlane dokumentów lub 
g) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub 
h) koniecznością wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wówczas zmiana terminu będzie 
uzależniona do okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia zmian 

3) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 
Umowy w następujących sytuacjach: 
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 



 
e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 
h) realizacji dodatkowych robót nieobjętych umową po spełnieniu warunków określonych w art. 144 ust. 

1 pkt 2 ) ustawy Pzp, 
i) w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 4), 5), 6) ustawy Pzp. 

4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio 
w przypadkach określonych w pkt 3), przy czym nie oznacza to, że wysokość wynagrodzenia zostanie 
zmieniona każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt 3) . 

5) Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony lub zmieniony przez 
Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie 
leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz Kodeksu 
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: 1 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
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