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ZAŁĄCZNIK  NR 3  

 

Umowa 

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:              

”Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków  

w Nowogrodzie Bobrzańskim – 6” 
 

zawarta w Nowogrodzie Bobrzańskim w dniu ………….. pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie 
Bobrzańskim Sp. z o. o.,  

ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański,  

NIP 929-00-09-421, REGON  081102973, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w 
Zielonej Górze, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem  KRS 0000446093, wysokość kapitału zakładowego 11 494 300,00 złotych,  

zwanym dalej Zamawiającym 

reprezentowanym przez: Ryszarda Napierałę - Prezesa Zarządu 

a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
z siedzibą (adres) . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  

posiadającym nr NIP  . . . . . . . . . . . . . . . . , REGON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

wpisanym do ……………………....  

………………. pod numerem ……………..  reprezentowaną przez: 

1. ………………………………. 

2. ……………………………… 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 
zwanych dalej łącznie Stronami. 

 
Wykonawca został wyłoniony poprzez zaproszenia do składania ofert, w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie oferty Wykonawcy z dnia …………………. 
 
Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalają, co następuje: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, 



 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim – 6” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, 
Oś priorytetowa 4. "Środowisko i kultura" Działanie 4.3.Gospodarka wodno-ściekowa" 

str. 2 

polegające na wykonaniu w pełnym zakresie i w pełnej zgodzie z projektem 
budowlanym przygotowanym przez Esko-Consulting Sp. z o.o. adres:                     
ul. Sikorskiego 19 65–454 Zielona Góra  robót polegających na przebudowie               
i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim.  

2. Zakres robót i warunki ich realizacji określają przepisy Prawa budowlanego, 
dołączona do SIWZ dokumentacja budowlana oraz warunki określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać przedmiot zamówienia w zgodzie z wyżej wymienionymi dokumentami i 
aktami prawnymi.  

§ 2 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane 
nieruchomościami objętymi zamówieniem. 

§ 3 

Integralną część umowy w formie załączników stanowią:  

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zamówienia 

4) Przedstawiony przez Wykonawcę kosztorys robót. 

§ 4 

1. Wykonawca zapewni wykonanie umowy z należytą starannością, w sposób zgodny 
z ustaleniami określonymi SIWZ, wymaganiami ustaw, aktów wykonawczych, 
obowiązujących norm, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem 
wszelkich norm i wymogów BHP, a w szczególności w zgodzie z przepisami:  

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 
roku poz. 1202 z późn. zm.). 

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), 

- ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 
701 z późn.zm.), 

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019 r., poz. 266 z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym na przyszłym 
terenie budowy i w oparciu o dokumentację techniczną z przedmiotem 
zamówienia oraz, że nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących zakresu prac i warunków 
prowadzenia robót. 

3. Wykonawca oświadcza, że zamówienie objęte umową należą do zakresu jego 
działalności i zawodowo trudni się wykonywaniem takich zamówień. 
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§ 5 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień . . . . . . . . 
. . . . . . . . 2019 roku. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy   ustala się  na dzień  . . . . . . . . . . . . 2020 
roku. 

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

4. Ustala się Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy robót zawierający 
podział na elementy realizowanego zadania i terminy ich realizacji, stanowiący 
załącznik do umowy.  

5. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy harmonogram, 
strony muszą poinformować się o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia 
przyczyny. Wykonawca ma obowiązek złożenia uaktualnionego harmonogramu w 
ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej 
dotychczasowy harmonogram. 

6. Zmiany w terminach realizacji poszczególnych elementów zadania, 
niepowodujące zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy, muszą posiadać 
formę pisemną, uzyskać akceptację Zamawiającego oraz nie wymagają aneksu 
do niniejszej umowy. 

7. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa 
robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie 
koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę chyba, że 
niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania świadczenia nie jest niczym 
zagrożony. 

§ 6 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonanych robót, 
w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do 
żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia          
z terenu budowy materiałów uznanych za niespełniające wymogów oraz każdej 
firmy lub osoby, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych 
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, lub której obecność na terenie 
budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną. 

3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją robót, a w szczególności, gdy 
Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacyjnych określonych w szczegółowym 
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harmonogramie realizacji robót. Zamawiający ma prawo pisemnie wezwać 
Wykonawcę do przyspieszenia robót, a także wskazać Wykonawcy 
przedsięwzięcia, jakie należy podjąć dla terminowego wykonania robót.  

4. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza kompletnego 
projektu technicznego najpóźniej w dniu podpisania umowy, 

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz    
z dziennikiem budowy, w terminie do 3 dni licząc od dnia zawarcia umowy, 

3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, i autorskiego 

4) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody, 

5) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

6) przekazanie Wykonawcy upoważnienia do występowania w imieniu 
Zamawiającego i reprezentowania go przed właściwymi organami 
administracyjnymi, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

7) dochować terminów zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane 
prace. 

§ 7 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma prawo do: 

1) otrzymania od Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy,                 
1 egzemplarza kompletu dokumentów koniecznych do wszczęcia realizacji 
przedmiotu umowy, 

2) uzyskania wskazania terenu na organizację zaplecza budowy, 

3) uzyskania wskazania miejsc poboru energii elektrycznej i wody, 

4) w razie potrzeby wystąpienia o udział projektanta w radach budowy, 

5) zapewnienia na koszt Zamawiającego nadzoru inwestorskiego                            
i autorskiego, 

6) wzywania Zamawiającego do dokonywania odbiorów, 

7) zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących sposobu realizacji 
zamówienia, 

8) otrzymywania terminowego wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu umowy                     
i kierowanie pracami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 

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

4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3  w trakcie realizacji 
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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 zawodowe wskazanych osób, które 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. 2, winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 

6. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika 
budowy. 

7. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania 
określonego w ustawie Prawo budowlane. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy też:  

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 
budowlanego, oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego; 

3) na własny koszt zabezpieczenie terenu robót oraz właściwe oznakowanie 
robót, a także przez czas trwania realizacji zadania dbanie o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowań, ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony zdrowia i życia ludzi, w tym zapewnienie bezpiecznego korzystania 
z terenu przylegającego do terenu budowy; 

4) w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, własnym staraniem i na 
własny koszt utrzymywanie porządku na terenie budowy w tym do 
bieżącego usuwania zbędnych materiałów, przedmiotów, urządzeń, 
odpadów i śmieci przemieszczając je do miejsc ich wykorzystania, 
przechowywania lub utylizacji, łącznie z ponoszeniem kosztów utylizacji; 

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

6) stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów prawa 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego, gospodarki odpadami, 
bezpieczeństwa pracy i ppoż.; opłaty i kary za przekroczenie w trakcie 
robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 

7) ochrona terenów zielonych sąsiadujących z placem budowy - drzewa                 
i krzewy należy trwale zabezpieczyć na czas budowy przed uszkodzeniami, 
a po zakończeniu budowy tereny zielone należy przywrócić do stanu 
pierwotnego; 

8) jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych 
wynikających z następujących ustaw: 
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a. ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. 
U.  z 2018 r., poz. 799 z późniejszymi zmianami), 

b. ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r., 
poz. 701 z późniejszymi zmianami), powołane przepisy prawne 
Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych 
zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe              
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające 
związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to 
szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

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

11) wykonanie na własny koszt zasilania placu budowy w energię 
elektryczną, wodę oraz odprowadzenie ścieków oraz poniesienie wszelkich 
opłat z tym związanych; 

12) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie nowych 
odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. 
zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 
techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

13) do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego wyrobów, materiałów           
i urządzeń  planowanych do dostarczenia / wbudowania; 

14) przy zmianie materiałów przewidzianych do wykonania prac będących 
przedmiotu zamówienia w stosunku do materiałów przewidzianych                   
w dokumentacji projektowej, uzyskania na taką zamianę pisemnej  zgody 
Zamawiającego 

15) 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; 

16) w sytuacji, gdy przeprowadzona przez Zamawiającego ekspertyza 
potwierdzi zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów, materiałów lub 
urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym w Umowie – 
Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt wymienić wadliwe lub 
nieodpowiednie wyroby oraz ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy; 

17) 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; 

18) na terenie budowy, zabezpieczenie na własny koszt i ryzyko przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą jakości, właściwości lub parametrów 
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tymczasowo składowanych wyrobów, materiałów, urządzeń;  

19) na własny koszt zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie 
robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

20) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej prac oraz prowadzenie                      
na bieżąco dokumentacji geodezyjnej, a po zakończeniu realizacji 
przedmiotu zamówienia przekazanie jej Zamawiającemu. Wykonawca 
potwierdzi w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej                           
i Kartograficznej (PODGiK) w Zielonej Górze czy na terenie budowy 
znajdują się znaki geodezyjne będące pod ochroną i przedstawi ich wykaz 
Zamawiającemu. W razie uszkodzenia tych znaków będzie zmuszony na 
własny koszt do ich odtworzenia w uzgodnieniu z PODGiK. 

21) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin 
zakończenia robót;   

22) przestrzeganie terminów realizacji robót przyjętych w Szczegółowym 
harmonogramie rzeczowo finansowym realizacji zamówienia; 

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

24) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie   
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru 
końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze w tym bieżące 
nanoszenie w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu             
z Zamawiającym w przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej, po 
uzgodnieniu z projektantem; 

25) po zakończeniu zadania przekazanie Zamawiającemu kompletu 
dokumentów, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

26)  po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy, 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, nawierzchni lub 
instalacji doprowadzając je do stanu wskazanego w dokumentacji 
projektowej a gdy w dokumentacji brak takiego wskazania do stanu 
pierwotnego; 

27)  

27) przedłożenie  Zamawiającemu w dniu podpisania umowy poświadczonej 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii aktualnej polisy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 500 000 
zł. wraz z potwierdzeniem opłacenia aktualnej składki ubezpieczenia. Polisa 
ubezpieczeniowa musi być ważna  przez cały okres obowiązywania umowy 



 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim – 6” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, 
Oś priorytetowa 4. "Środowisko i kultura" Działanie 4.3.Gospodarka wodno-ściekowa" 

str. 8 

tj. nie później niż od daty zawarcia umowy do czasu dokonania 
ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia. Przedmiot i zakres 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej winien zapewniać:  

a) ochronę, jeżeli w związku z zaistniałym zdarzeniem powodującym szkodę 
rzeczową lub osobową, związanym z prowadzoną działalnością 
gospodarczą lub posiadanym mieniem Ubezpieczony jest zobowiązany w 
myśl przepisów prawa cywilnego do naprawienia szkody, 

b) pokrycie zarówno odpowiedzialności cywilnej deliktowej wobec osób 
trzecich jak i odpowiedzialności cywilnej kontraktowej wynikłej z niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania; 

c) objecie ochroną ubezpieczeniową także szkód wyrządzanych przez 
Podwykonawców. 

Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej na warunkach, o których mowa w pkt 27 ppkt a, b i c przez cały okres 
wykonywania Umowy. 

Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w pkt   27 może stanowić podstawę 
rozwiązania umowy przez Zamawiającego umowy z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy. 

28) wypełnienie obowiązków wynikających z treści § 11 umowy. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony 
ustalają wynagrodzenie ogółem w wysokości …………………………………. netto 
(słownie złotych: ……………………………………………………..………………….), 
powiększone o obowiązujący podatek VAT w kwocie ……...…………(słownie 
złotych: ……….…………………………………………………..……………………., co 
daje kwotę brutto ………….………..zł (słownie złotych:…………………………...   
………………………….………………….……………).  

2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez 
Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności narzuty  
i dodatki dla Wykonawcy. 

3. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie netto jest niezmienne, nie podlega 
przeliczeniom.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym                    
do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ……………………………….. 
. 

5. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi, na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę, której podstawą wystawienia będzie podpisany 
przez obie strony protokół odbioru robót bez zastrzeżeń wraz ze złożeniem 
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kompletu dokumentów koniecznych do dopuszczenia wykonanej instalacji             
do użytkowania. 

6. Zamawiający za wykonanie prace dopuszcza możliwość wystawiania faktur 
częściowych. Faktury te mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu              
i pozostawać w zgodzie z uzgodnionym z Zamawiającym „Szczegółowym 
harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji zamówienia”. Podstawą 
wystawienia faktury częściowej będą częściowe protokoły odbioru robót  
podpisane przez Kierownika Budowy jako przedstawiciela Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru jako przedstawiciela Zamawiającego. 

7.  Wartość robót płatnych na podstawie faktur częściowych   nie może przekroczyć 
90% wartości robót będących przedmiotem fakturowania. Pozostała do zapłaty 
część zostanie uregulowana na podstawie faktury końcowej. Podstawą jej 
wystawienia będzie przyjęcie przez strony końcowego protokołu odbioru robót 
oraz uzyskanie od właściwych instytucji dokumentu dopuszczającego wykonanej 
instalacji do użytkowania.  

8.  Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę 
rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury wraz z końcowym protokołem odbioru robót częściowych, oraz protokołem 
odbioru robót końcowych. 

9. Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi 
polecenie przelewu. 

10. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki 
ustawowe. 

§ 9  

Zmiany w rzeczowym zakresie wykonywanych robót 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia pojawi się niedająca się przewidzieć 
konieczność dokonania zmian w zakresie rzeczowym wykonywanych robót,          
a zmiany te wpłyną na zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu niniejszej umowy, 
przez co zmieni się podstawa służąca do ustalenia wynagrodzenia umownego, 
Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania takich informacji, zaproponuje 
zmianę wysokości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli we wskazanym w ust. 1 terminie Wykonawca nie zaproponuje zmiany 
terminów wykonania ani zmiany wynagrodzenia poszczególnych prac, obowiązuje 
termin ustalony jak w § 5, ust. 2 oraz wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1. 

3. Wszelkie zmiany umowy nie mogą naruszać zasad określonych w pkt 16.2.   
specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod nazwą „Warunki zmiany umowy” 

 

 

§ 10 

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy 
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1. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia bez udziału 
podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek dołączenia do faktur częściowych              
i faktury końcowej oświadczenia, że przedmiot umowy wykonał bez udziału 
podwykonawców. 

2. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem 
podwykonawców  a także dalszych podwykonawców, Wykonawca wraz  z fakturą 
częściową i końcową  zobowiązany jest do złożenia pisemnych oświadczeń 
wszystkich podwykonawców a także dalszych podwykonawców  potwierdzających 
otrzymanie przez nich całość wynagrodzenia jakie przysługiwało im za wykonane 
w ramach zamówienia zadania. Potwierdzenie musi zawierać wskazanie umów, 
na podstawie, których dane zadanie zostało wykonane, zakresy zadań 
wykonanych przez podwykonawców ewentualnie dalszych podwykonawców i 
zestawienie wynagrodzeń, które były należne podwykonawcom a także dalszym 
podwykonawcom za udział w realizacji zamówienia. 

3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę kompletu powyższych 
potwierdzeń, Zamawiający zatrzyma z faktur częściowych/ końcowej  Wykonawcy 
kwoty w wysokości równej wynagrodzeniom należnym podwykonawcom a także 
dalszym podwykonawcom, których potwierdzeń będzie brakowało. Dostarczenie 
potwierdzeń zwolni zatrzymane środki. Zatrzymanie, o którym mowa powyżej nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy. Z tego powodu również nie przysługuje Wykonawcy prawo do 
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty 
odsetki nie przysługują. 

4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowana 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 wynagrodzeń 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. Warunkiem dokonania takiej zapłaty jest 
złożenie wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 12. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, 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. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający pisemnie 
poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informując go 
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jednocześnie o możliwości zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Czas na złożenie wyżej określonych uwag ustala się na 7 dni od 
dnia doręczenia informacji, o której mowa w poprzednim zdaniu. Nie złożenie 
przedmiotowych uwag w wyznaczonym terminie uznaje się za akceptacje 
Wykonawcy do realizacji wypłat, o których mowa w ust. 4. 

8. W przypadku terminowego zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, 
Zamawiający może po ich przeanalizowaniu podjąć decyzję o: 

1) nie dokonaniu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

2) złożeniu do depozytu sądowego kwoty potrzebnej 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) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

- Zamawiający o swej decyzji niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 11 

Umowy o podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót 
lub usług podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje, a jeżeli to jest wymagane również uprawnienia do ich wykonania.  

2. Wykonawca powierzając wykonanie części zamówienia podwykonawcom 
zobowiązany jest w szczególności do: 

1) przedłożenia Zamawiającemu: 

a) projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projektów jej zmian, celem umożliwienia 
Zamawiającemu jej akceptacji lub zgłoszenia w formie pisemnej 
zastrzeżeń, 

b) po upływie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy na 
podwykonawstwo lub akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje 
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się przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                   
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed 
rozpoczęciem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
realizacji robót budowlanych objętych umową, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                            
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej 
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów       
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy       
w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo,      
o wartości nie większej niż 50.000 zł, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający 
niniejszemu obowiązkowi, celem umożliwienia Zamawiającemu 
wezwania Wykonawcy do zmiany tej umowy w zakresie terminu zapłaty 
o ile jest on dłuższy niż 30 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzającego wykonanie zleconej usługi lub dostawy, 

d) dokumentów lub ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, 
potwierdzających uprawnienia osób wymienionych w umowie                               
o podwykonawstwo do reprezentowania stron umowy; 

2) zachowania pisemnej formy projektu umowy i ostatecznej umowy                
o podwykonawstwo a także ich zmian oraz zawarcia w nich                        
w szczególności postanowień dotyczących: 

a) zakresu robót przewidzianych do wykonania, 

b) terminów realizacji robót, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót, przy czym termin 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej usługi, dostawy lub 
roboty budowlanej, 

d) zastrzeżenia, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od 
obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, Zamawiający bezpośrednio zapłaci 
podwykonawcy kwotę mu należnego wynagrodzenia, bez odsetek 
należnych podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy zgodnie           
z treścią umowy o podwykonawstwo. 

e) potwierdzenia przez podwykonawcę spełnienia wymagań związanych     
z gwarancją i rękojmią. 

3. W zakresie podwykonawstwa Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie 
pisemnej zastrzeżenia do projektów umów, a do zawartych umów sprzeciw 
połączony z wezwaniem do ich zmian:  

1) gdy nie będą one spełniać wymagań określonych w SIWZ; 

2) gdy będą one przewidywać terminy zapłaty wynagrodzenia dłuższe niż 
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określony w ust. 2 pkt 2)  lit. c); 

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt, 1) lit c) jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt  2) lit. c), 
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej; 

4) Zamawiający może też żądać wyjaśnień lub zgłosić zastrzeżenia do 
projektów umów i umów, jeżeli stwierdzi, że za wykonanie robót 
budowlanych powierzanych do wykonania przez Podwykonawcę została 
ustalona cena przekraczająca wartość wycenioną za te roboty w ofercie 
Wykonawcy. Podobnie może Zamawiający postąpić, gdy termin realizacji 
robót budowlanych określonych projektem umowy o podwykonawstwo lub 
samą umową będzie dłuższy niż przewidywany w dołączonym do umowy     
z Wykonawcą harmonogramie rzeczowo finansowym; 

5)  Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na 
dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy 
niż 3 dni. 

5. Do umów o podwykonawstwo zawartych z dalszymi podwykonawcami stosuje 
się odpowiednio zasady określone w ust. 2, 3 i 4 przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest 
zobowiązany oprócz umowy o podwykonawstwo przedłożyć Zamawiającemu 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej              
z projektem umowy. Podobnie sama umowa musi zawierać zgodę Wykonawcy na 
jej zawarcie. 

6. Zamawiający nie dopuszcza by w umowach o podwykonawstwo a także dalsze 
podwykonawstwo, znalazły się zapisy uzależniające uzyskanie wynagrodzeń za 
wykonane zadania, od zapłaty należności przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający nie dopuszcza by podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
przystąpił do realizacji robót przed dokonaniem akceptacji umowy                           
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

8. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 
przez nich wykonane. W tym szczególnie odpowiada za działania lub zaniechania 
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, a także dalszych 
podwykonawców. 

9. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 
zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem 
uzasadnienia. 
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10. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 
umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z podwykonawcą.  

12. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie 
dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy,  
a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 
bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania 
fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz 
podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania z zastrzeżeniem 
zapisów zawartych w § 10 niniejszej umowy.  

13. Zamawiający dokona potrącenia kwoty zapłaconej podwykonawcy z należności 
przysługującej Wykonawcy.  

14. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy 
i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania                       
i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

§ 12 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 
robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe zgodne z „Szczegółowym harmonogramem 
rzeczowo finansowym realizacji zamówienia”, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór pogwarancyjny przed upływem okresu gwarancji i rękojmi – 
termin odbioru wyznacza Zamawiający i zawiadamia Wykonawcę. 

2. Odbiory częściowe oraz 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. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne do 
dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. Z odbiorów tych 
sporządzany będzie protokół. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 
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4. 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. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) dziennik budowy, 

2) książkę obmiarów, 

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych 
prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane 
stosownymi przepisami, 

4) oświadczenie Kierownika budowy robót o zgodności wykonania 
przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami i normami, 

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

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie       
7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego jako dzień rozpoczęcia 
odbioru robót zobowiązany jest do dokonania odbioru końcowego, lub odmowy 
przyjęcia wykonanego przedmiotu umowy – w takim wypadku w protokole 
zostanie określony powód odmowy przyjęcia robót oraz wskazany termin 
ponownego przystąpienia Zamawiającego do odbioru.  

8. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy 
dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie 
termin usunięcia usterek; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

3)   jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby 
nadmiernych kosztów, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie                   
z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

9. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej 
umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

10. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy 
przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na 
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koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Terminy rękojmi i gwarancji rozpoczynają bieg od dnia zakończenia odbioru 
końcowego. 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości    
5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, co stanowi kwotę 
…………………………..zł (słownie: .……………………………………………...……). 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
……………………………………………………………………………………………… 

3.  Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
lub gwarancji jakości, a 70% wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 
4. 

4. Przepis ust. 3 nie znajduje zastosowania przed upływem terminu zwrotu 70% 
wniesionego zabezpieczenia służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% Zamawiający 
zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30 % Zamawiający 
zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji 
jakości. 

§ 14 

Kary umowne  

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia , o którym mowa w § 5 ust 2, 
Wykonawca za każdy dzień zwłoki zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust 1. 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach i w okresie 
gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto 
odpowiedniego etapu-(w którym nastąpiło opóźnienie), określonego w 
Szczegółowym harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji zamówienia, 
o którym mowa w § 8 ust. 6 za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 
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20 % ogółem wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1. 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego ogółem 
brutto, określonego w § 8 ust. 1,  

5) za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,25% ogółem 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1,  

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy        
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,           
w wysokości 0,25% ogółem wynagrodzenia umownego, brutto, określonego         
w § 8 ust. 1,  

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, na 
skutek wezwania Zamawiającego, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt. 3) 
umowy, w wysokości 0,25% ogółem wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 8 ust. 1. 

2. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne zostaną potrącone                           
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy              
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 15 

Wierzytelności 

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,           
w tym wierzytelności przyszłych na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi                    
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego. Bez zgody 
Zamawiającego Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o 
podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 k.c.), ani dokonywać żadnej innej 
czynności prawnej rodzącej taki skutek. 

§ 16 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy  
w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie ………………… od przekazania 
terenu budowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie reaguje na złożone na 
piśmie wezwanie Zamawiającego do rozpoczęcia robót, 

2) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację robót i przerwa 
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trwa dłużej niż 2 tygodnie, 

3) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie 
wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

4)  nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

5)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

6)  pomimo wezwania do zmiany umowy o podwykonawstwo, o której mowa   
w § 11 ust. 3 pkt 1 wymaganej zmiany w terminie 7 dni Wykonawca nie 
dokona,  

7) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa § 10 ust. 4 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przez zamawiającego, 

8) mimo trzykrotnych wezwań i wskazań, o których mowa w § 6. ust. 3. 
Wykonawca ich nie realizuje utrzymując lub zwiększając opóźnienie w 
realizacji szczegółowego harmonogramu realizacji robót w takim stopniu, 
że zachodzi realna groźba niedotrzymania terminu zakończenia zadania a 
nie wystąpiły przesłanki, o których mowa w § 18 ust. 2, 

9) w przypadku dokonania zmiany na stanowisku kierownika budowy lub 
kierownika robót konserwatorskich a nowo powołana osoba będzie 
posiadała kwalifikacje zawodowe dające w ramach kryteriów oceny ofert  
mniejszej ilości punktów od osoby, na której doświadczeniu oparł się 
Wykonawca składając ofertę. 

1.1. Zamawiający ma też prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy przestanie leżeć w 
interesie Zamawiającego, 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. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30  dni kalendarzowych od 
powzięcia wiadomości, lub zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 lub 
1.1 uzasadniających odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,           
z podaniem uzasadnienia. 

3. 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 7 dniowy termin; po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy w terminie 21 dni odstąpić 
oraz powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Wykonawcy 
przysługuje jedynie wynagrodzenie należyte z tytułu robót wykonanych do dnia 
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odstąpienia od umowy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, jeżeli 
Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT, mimo wyznaczenia 
dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty, 

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

 

 

§ 17 

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za 
wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości. 

2. Wykonawca na: 

a)  wykonane roboty budowlane udziela Zamawiającemu rękojmi za wady w 
zakresie wykonanych robót na okres …… m-cy i w powyższym zakresie 
pisemnej gwarancji na okres …….. m-cy licząc od dnia odbioru przedmiotu 
umowy, wynikającego z protokołu „odbioru końcowego”.  

b)  zainstalowane w ramach zamówienia urządzenia udziela Zamawiającemu 
rękojmi za wady w zakresie wykonanych robót na okres …… miesięcy i w 
powyższym zakresie pisemnej gwarancji na okres …….. m-cy licząc od dnia 
odbioru przedmiotu umowy, wynikającego z protokołu „odbioru końcowego”. 

3. Wady i usterki będą przez Wykonawcę usuwane w trybie i na zasadach 
określonych w warunkach gwarancji stanowiących załącznik do oferty 
Wykonawcy. 

4. Jeżeli okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta danego urządzenia 
jest krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawcę 
obowiązuje okres gwarancji Wykonawcy.  

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego 
usuwania stwierdzonych wad w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub 
faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie 
przedłużony o czas naprawy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy 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. 
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8. W przypadku  nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w 
okresie gwarancji i rękojmi w uzgodnionych z Zamawiającym terminach, 
Zamawiający ma prawo zlecić te roboty innemu Wykonawcy na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy oraz naliczyć karę umowną zgodnie z § 14 ust.1 
pkt.2  niniejszej umowy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy. 

9. Przed upływem okresu gwarancji jakości (rękojmi) Zamawiający wyznaczy 
termin odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i poinformuje o tym Wykonawcę. 

10. W razie nie zgłoszenia się Wykonawcy na odbiór ostateczny Zamawiający 
dokona czynności odbioru samodzielnie a w razie stwierdzenia wad i usterek 
wezwie Wykonawcę do ich usunięcia wyznaczając na dokonanie tych czynności 
stosowne terminy. 

11. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek, o których mowa w pkt.  
7 i 8  Zamawiający:  

1) jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

2) naliczy kary umowne zgodnie z treścią § 14 ust. 1. pkt. 2). 

§ 18 

Zmiana umowy 

1. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą może być zmieniona, jeżeli Zamawiający 
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz 
określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru 
umowy. 

2.  Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy                      
w przypadku: 

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub 
podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej 
zmianie podatku, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku                    
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
publicznego przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający dopuszczalne zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących 
przypadkach: 

1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru 
najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu rozpoczęcia 
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realizacji przedmiotu zamówienia o czas niezbędny na dokończenie 
procedur, 

2) natrafienia w trakcie robót ziemnych na artefakty skutkujące wstrzymaniem 
lub wydłużeniem robót albo inne przeszkody uniemożliwiające lub 
opóźniające prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, 

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które nie pozwolą 
na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlane lub 
wymogami zawartymi niniejszej specyfikacji,  

4) gdy wystąpi konieczność wykonania nie przewidzianych robót dodatkowych 
a roboty te uniemożliwią dotrzymanie terminu realizacji zamówienia, 

5) powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które bezpośrednio ani 
pośrednio nie odpowiada Wykonawca,  

6) wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli ich 
wprowadzenie będzie skutkowało wydłużeniem terminu realizacji 
zamówienia. 

7) Zamawiający dopuszcza zmiany okresu realizacji zamówienia z powodu 
wystąpienia zdarzeń losowych, np. (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), 
którego nie można było przewidzieć, lub z powodu działań osób trzecich 
uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu 
zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 
Stron. 

4.  Zamawiający dopuszcza zmiany umowy jeżeli nie prowadzą one do zmiany 
charakteru umowy a ponadto spełnione łącznie następujące warunki: 

1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy zamówienia, jeżeli zmiana ta wynika   
z połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia a także nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy., 

6.Zamawiający dopuszcza też wprowadzenie zmian w umowie, jeżeli zmiana nie 
prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza od 
10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień 
na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest 
mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

7.Zamawiający dopuszcza też wprowadzenie zmian w umowie: 

1) poprzez wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres jeżeli             
w trakcie realizacji zamówienia strony tak ustalą, 
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2) w sposobie wykonania zamówienia, jeżeli zmiany te polepszą techniczne 
właściwości realizowanego zadania nie zwiększając wartości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub nie pogarszając technicznych 
właściwości realizowanego zadania będą prowadzić do skrócenia czasu 
realizacji zamówienia albo zmniejszania wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

3) Zamawiający dopuszcza też wprowadzenie nie istotnych zmian umowy, 
przy czym za istotną uznaje się zmianę umowy jeżeli zmienia ona ogólny 
charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 
brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi                   
co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza 
warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni 
wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę 
ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany 
pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres 
świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy . 

8. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić pod rygorem nieważności za 
zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu do umowy.  

9. Zapisy § 9 ust. 3 stosuje się. 

§ 19 

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 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1025 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

Wykonawca         Zamawiający 
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