
 

 

 

1 

 

 

Załącznik Nr 10 do SIWZ 

Znak sprawy: ZPD.271.2.2.2019 

-PROJEKT - 

UMOWA  NR      

 

zawarta w dniu           w  Cisku pomiędzy : 

Gminą Cisek  

z siedzibą:  47-253 Cisek, ul. Planetorza 52 

NIP 7492090804 

reprezentowaną przez : 

- Rajmunda Frischko   -   Wójta Gminy Cisek 

zwaną w dalszej części Zamawiającym, 

a firmą : .................................................................................................................................. 

mającą siedzibę w : ................................................................................................................ 

zarejestrowaną w : .................................................................... pod numerem ...................... 

REGON .......................................,  NIP .......................................... 

reprezentowaną przez : 

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

zwaną w dalszej części Wykonawcą  
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania  przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w ramach 

procedury: przetarg nieograniczony Nr ZPD.271.2.2.2019 została zawarta umowa o 

następującej treści: 
 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: 

„Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek ” 

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:  

Część III - Przebudowa nawierzchni drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni z 

mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych we wsi Sukowice ul. 

Kolejowa – długość 287 m. 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w 

złożonej ofercie stanowiącej załącznik do umowy. 

3. Opis przedmiotu zamówienia, a tym samym szczegółowy zakres robót określa załączona 

do niniejszej umowy Charakterystyka obiektu wraz z planem sytuacyjnym, przedmiar 

robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

    Wszędzie tam gdzie w pow. dokumentacji jest mowa o kruszywie łamanym należy przyjąć 

kruszywo kamienne łamane ze skał nieorganicznych.        

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz Charakterystyką obiektu, 

SpecyfikacjamiTechnicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązującymi 

przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z 

należytą starannością. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy nie 

wymienione w dokumentacji i przedmiarze robót, a niezbędne do właściwego, 

wymaganego przez obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy 

budowlanej, niezbędne do wykonania zadania. 

6. Wykonanie zadania obejmuje również:    

1) kompleksową obsługę geodezyjną, 

2) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

3) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, 

4) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają  
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sporządzenia takiego planu, 

5) organizację i oznakowanie budowy, 

6)  odbiory z udziałem inspektora nadzoru i Zamawiającego, 

7) wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania 

wskazane przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

8) po zakończeniu robót, doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren budowy. 
 

§ 2. 

TERMIN WYKONANIA 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: 

1) rozpoczęcie: od daty podpisania umowy, 

2) zakończenie: w terminie do 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
 

§ 3. 

NALEŻYTA STARANNOŚĆ 

1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez 

należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, 

zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, zasadami BHP lub 

niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo: 

1) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy, 

2) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

3) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych, 

przy czym skorzystanie z jednego z powyższych uprawnień nie pozbawia 

Zamawiającego możliwości skorzystania z pozostałych. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją oraz że warunki robót są mu 

znane, nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz w pełni je akceptuje. Jednocześnie 

Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego 

uszkodzenia  istniejących instalacji, urządzeń itp. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań, 

3) przeszkolenia stanowiskowe. 

4. Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca w 

czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do daty protokolarnego oddania 

budowy. 

5. Ryzyko Wykonawcy obejmuje w szczególności ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz 

utraty lub uszkodzenia mienia Wykonawcy lub osób trzecich. 
 

§ 4. 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) dostarczenie dokumentacji, 

2) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy,  

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających 

i  ulegających zakryciu, 

4) Zamawiający może wstrzymać  wykonanie robót  w następujących przypadkach:  

a) nie respektowania pisemnych poleceń Zamawiającego w zakresie usunięcia wadliwie  

wykonanych robót, 

b) powstania zagrożenia bezpieczeństwa realizowanych robót, 

c) prowadzenia robót niezgodnie z STWiORB. 

Kontynuacja robót będzie możliwa po usunięciu przyczyn wstrzymania robót, po 

pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego. Wstrzymanie wykonania traktowanie 

będzie jako spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od  

Wykonawcy, 
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5) potwierdzenie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu, 

6) dokonanie odbioru robót,  

7) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy: 

  1) w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego, o którym mowa w § 9, 

przedłoży dokument (umowę) określający warunki współpracy przy realizacji przedmiotu 

umowy oraz poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, 

  2) przejmie placu budowy i przystąpi do rozpoczęcia robót z datą przekazania placu budowy 

przez Zamawiającego, 

3) wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas 

wykonania robót, 

4) oznaczy i zabezpieczy teren, na którym mają być prowadzone roboty (tablica 

informacyjna, oznaczenia bhp, p.poż. itp.), 

5) zapewni dozór na terenie placu budowy przez cały okres trwania budowy, 

6) uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej 

niewykonaniem obowiązków Zamawiającego, 

7) Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego 

polecenia  Zamawiającego, 

8) utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać 

będzie wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały. W przypadku zaniechania 

powyższych działań, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy, 

9) zawiadomi Zamawiającego o realizacji robót zanikających i ulegających zakryciu co 

najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporządzi stosowny protokół, 

10) zgłosi konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych, 

11) po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe 

zaplecze oraz pozostawi cały teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania, 

12) zapewni kompleksową obsługę geodezyjną, 

    13) wykonana dokumentację powykonawczą inwestycji, 

  14) załączy do protokołu odbioru ostatecznego robót kompletny operat kolaudacyjny, który  

       powinien zawierać materiały dostarczone przez Wykonawcę: 

      a) uwagi i zalecenia Zamawiającego oraz ich wykonanie, 

      b) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych,  

      c) książkę obmiarów, 

      d) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

      e) program zapewnienia jakości, 

      f) zakres i lokalizacje robót, uwagi dotyczące realizacji robót oraz datę rozpoczęcia i 

zakończenia robót, 

      g) pisemne zgłoszenia wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego, 

  16) uczestniczenia w odbiorze końcowym, 

  17) usunięcie stwierdzonych wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego oraz w okresie   

       gwarancji i rękojmi. 

3. Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia  zobowiązuje się do: 

  1) wykonania badań lub otworów w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających 

zakryciu lub zanikających Inspektorowi Nadzoru, a następnie przywrócić roboty do stanu 

pierwotnego, 

  2) w przypadku zniszczenia lub jakiegokolwiek uszkodzenia mienia bądź urządzeń w toku 

realizacji przedmiotu umowy, do ich naprawienia  i przywrócenia do stanu pierwotnego, 

  3) Pełnego ubezpieczenia budowy – ubezpieczeniu podlegają w szczególności : 

      a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót, 

      b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków  

           dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi  
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     robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

4. Skierowanie do kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana 

którejkolwiek z osób o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji 

przedmiotu  niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę  na piśmie i 

zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą nie mniejsze (czyli takie 

same lub wyższe) od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie 

Wykonawcy. 

5. Zapewnienie w trakcie  realizacji zamówienia zatrudnienia  kierownika budowy. 

6. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców. 

7. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 

przez cały okres realizacji zamówienia.  

8. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem 

niniejszej umowy, zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a także osoby i 

podmioty którymi się posługuje aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

9. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie wyłącznie 

Wykonawca, co oznacza, że nie są one uwzględnione w wynagrodzeniu, o którym mowa w 

§ 6 ust.1 umowy.  
 

§ 5. 

SPOSÓB REPREZENTACJI 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ….………………………………… 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami oraz zgodnie z 

art. 25 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),  

2. Wykonawca ustanawia: 

Kierownika budowy w osobie: .................................................. posiadającego uprawnienia 

budowlane nr  ......................... i nr zaświadczenia z ewidencji PIIB…………… 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 

zmiany.   

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust.2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 

przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust.4, 

nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami/budową  

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z 

braku kierownictwa robót będzie traktowana  jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o 

przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania 

zamówienia. 

7. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i doręczane będą 

osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: Gmina Cisek ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek tel. 77 4871172, 

faks 774871140, e-mail: info@cisek.pl 

2) dla Wykonawcy: .............................................................. tel. ….………, faks …………, 

e-mail: ……………………... 

8. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie 

adresów, siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów 

i adresów poczty elektronicznej. 

9. W przypadku niewykonania zobowiązania wskazanego w ust. 8, pisma dostarczone pod 

adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczone. 
 

§ 6. 
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WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu umowy  

     określonego w § 1 niniejszej umowy, ustala się w oparciu o złożoną ofertę przetargową,  

    stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy w formie wynagrodzenia ryczałtowego: 

  1) Brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: …………   

złotych  

    Słownie : ...............................................................................................................................   
 

  2) Netto :                                                                                                       .......................   zł       
 

     Słownie: ……………………………………………………………………………............. 
     

  3) Podatek VAT w wysokości :     ..........%                                                  …......................zł  
     

     Słownie: ................................................................................................................................ 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy w 

sposób wolny od wad, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy. 

3. Wynagrodzenia o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty poniesione przez 

Wykonawcę w związku z wykonaniem umowy, i nie ulegnie zmianie nawet w przypadku 

poniesienia przez Wykonawcę kosztów wykonania zamówienia, których przedmiotu i 

wysokości nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności  

      niniejszej umowy na osoby trzecie. 
 

§ 7. 

ROZLICZENIE 

1. Dopuszcza się rozliczenie zadania fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych 

elementów robót budowlanych. Suma wartości faktur częściowych za roboty budowlane  

nie może przekroczyć 90% kwoty wynagrodzenia całkowitego określonego w § 6 ust.1 

niniejszej umowy. 

     Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty budowlane stanowi 

podpisany protokół odbioru potwierdzający wykonanie części robót wynikających z 

harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

2. Wraz z fakturami Wykonawcy, w których występują roboty realizowane 

w podwykonawstwie (zgodnie z  harmonogramem rzeczowo-finansowym) należy 

przedłożyć kopię faktury wystawioną przez Podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty 

przez Wykonawcę lub oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu należności przez 

generalnego Wykonawcę. 

3. Faktury niespełniające ww. warunków, wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo  

zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku ich zapłaty przez Zamawiającego. 

4. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej wystawionej po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót. Do faktury 

końcowej stosuje się postanowienia ust. 2.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdej faktury najpóźniej w terminie 14 dni 

od daty sporządzenia protokołu odbioru.  

6. Dane wymagane na wystawianej fakturze: 

1) Nabywca – Gmina Cisek, 47-253 Cisek, ul. Planetorza 52, NIP7492090804. 

2) nazwa przedmiotu umowy oraz numer i data zawarcia umowy. 

7. Prawidłowo wystawione faktury będą płatne z zastrzeżeniem § 9 pkt 11 niniejszej umowy 

w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego. 

8. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

9. Za datę zapłaty, strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 8. 

ODBIORY 

1. Odbiory robót częściowych oraz zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z  

     udziałem Inspektora Nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. 
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     Formuła odbiorów częściowych będzie tożsama z odbiorem końcowym. 

2. Końcowy odbiór robót:  

  1) Zakończenie wszystkich robót budowlanych będących przedmiotem umowy Wykonawca 

powiadamia Zamawiającego na piśmie przy zachowaniu terminów określonych w § 2.  

  2) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych.  

  3) Rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi w terminie 14 dni od daty 

zawiadomienia o zakończeniu wszystkich robót. 

  4) Zakończenie czynności odbioru robót budowlanych nastąpi w terminie 14 dni od daty 

jego rozpoczęcia w formie podpisanego protokołu odbioru. 

  5) Za datę zakończenia wszystkich robót budowlanych będących przedmiotem umowy 

przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. 

  6) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

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

wyznaczając termin ich usunięcia. Do ponownego zgłoszenia wykonania robót po 

usunięciu ujawnionych w nich wad stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 2 ÷ 5. 

     b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 

zgodne z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

  7) Po zakończeniu czynności odbiorowych dotyczących robót budowlanych sporządzony 

zostanie Protokół odbioru końcowego robót budowlanych.  

  8) Protokół odbioru końcowego może zostać podpisany po odebraniu przez Zamawiającego    

wykonanego przedmiotu zamówienia określonego w § 1 wraz z wszystkimi wymaganymi 

przez Zamawiającego dokumentami: aprobatami technicznymi, certyfikatami i atestami 

na zastosowane materiały i urządzenia oraz innymi dokumentami pozwalającymi na 

ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu  zamówienia. 
 

§ 9. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

    - część robót w zakresie ……………………………......................... objętych niniejszą 

umową zleci do realizacji podwykonawcy *) 

    - cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi*).  

2. Na podaną w ust.1 część (zakres) zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

z podwykonawcą umowy w formie pisemnej. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie 

realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także 

projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

4. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty 

budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 

dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego) nie 

zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i 

akceptuje jej treść. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania. Niezgłoszenie w w/w terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej  

     umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  
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     Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

8. Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia umowy o podwykonawstwo w przypadku 

umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw bądź usług o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. 

Powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

9. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub 

zaniedbanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego. 

10.W przypadku powierzenie przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Termin zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 

dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia. 

11. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty, 

jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót. Dotyczy to 

zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane oraz przedłożonych Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w ust. 11, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty w części równej z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

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

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.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. 

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

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. 

Zamawiający informuje 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: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu  
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płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że żaden z Podwykonawców nie wystąpi do 

Zamawiającego z uzasadnionymi roszczeniami wypłaty wynagrodzenia za wykonane 

prace, na podstawie odpowiedzialności solidarnej ponoszonej przez Zamawiającego 

wspólnie z Wykonawcą, o której mowa w art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego. Realizacja 

tego zobowiązania przez Wykonawcę jest objęta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem 

należytego wykonania umowy. 

20. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z Kodeksu cywilnego (art. 6471). 

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisów art. 6471 Kc oraz art. 143a 

÷ 143d ustawy Pzp zwalniają Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę. 

21. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na 

rzecz Podwykonawcy lub odpowiednio dalszego Podwykonawcy, Wykonawca oraz 

odpowiednio Podwykonawca i dalsi Podwykonawcy odpowiadają wobec Zamawiającego 

solidarnie na zasadzie odpowiedzialności regresowej, w pełnej wysokości kwot 

uiszczonych przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytułu 

wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, 

kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym i zasądzonych przez sąd 

odsetek. O ile Zamawiający nie dokona potrącenia wierzytelności z tytułu regresu z 

wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany 

jest do zapłaty należności na rzecz Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania. Brak zapłaty w tym terminie uważany będzie za nienależyte wykonanie 

umowy uprawniające Zamawiającego do realizacji jego uprawnień z tytułu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Postanowienia powyższe nie uchybiają 

uprawnieniu Zamawiającego do dokonania potrącenia przysługujących mu wierzytelności 

z jakimikolwiek wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

Postanowienia niniejszego akapitu będą miały także odpowiednie zastosowanie, w 

przypadku prawomocnego uznania przez właściwy sąd, że niezaakceptowanemu 

Podwykonawcy przysługuje status Podwykonawcy zaakceptowanego. 

22. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót. 

23.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, 

zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie 

przewidzianym w ofercie. 

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

24. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części umowy Podwykonawcy. 
 

§ 10. 

KARY UMOWNE 

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane 

kary umowne :  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w następujących przypadkach: 

1) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.1,   

2) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

w   wysokości 10 % ceny brutto wskazanej w § 6 ust. 1, 

3) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w terminie określonym umową, w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

4) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na 

przystąpienie do usuwania wad, 

5) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 

w wysokości 5 % wartości umowy o podwykonawstwo lub w przypadku nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w 

wysokości 0,2 % wartości umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia, 

liczony od dnia następnego po dniu, w którym zapłata powinna nastąpić,   

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na przedłożenie projektu 

umowy, 

8) za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego 

określonego w §6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, liczony po 7 dniu od daty jej 

zawarcia, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 

% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na dokonanie 

tej zmiany,  

10) za niedopełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych w § 13 niniejszej 

umowy w wysokości kwoty miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do 

której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę. 

11) jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że po stronie Zamawiającego powstaje 

obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a 

Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna 

w wysokości odpowiadającej kwocie, jaką Zamawiający zobowiązany będzie rozliczyć 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 

 

 

10 

 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za    

które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia  

    umownego określonego w § 6 ust. 1. 

3. Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności 

    Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy bez wzywania 

Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty. 

4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem  

obowiązku wynikającego z umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana 

tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów. 
 

§ 11. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości  5 % 

wartości zamówienia wskazanego w § 6 ust.1 umowy, co stanowi z zaokrągleniem w górę 

do 100 zł kwotę ........................... zł.  

     słownie : ………..................................... 

    Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ................ . 

2. Wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone 

jest na : 

  1) 30 % tj. kwota ............... zł wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 

  2) 70 % tj. kwota ............. zł wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na 

zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa roz XV ust. 2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia 

musi być  dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy, tj. do upływu okresu rękojmi. 

     Powyższe ma zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w 

innej formie niż pieniądz na okres krótszy niż data upływu okresu rękojmi za wady jednak 

nie krótszy niż 5 lat. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 

odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane zgodnie z umowa 

wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa  ust.1 zostanie zwolnione 

zgodnie z art.151ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie i na zasadach 

określonych w ustawie.   
 

§ 12. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamówienia 60 miesięcznej rękojmi na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz gwarancji, która wynosi ... miesięcy, 

powyższe terminy biegną od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty  

     potwierdzenia usunięcia wad, w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy. 

     Szczegóły gwarancji określa Karta Gwarancyjna która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej  
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    umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot  

     umowy ma wady zmniejszające jego wartość ze względu na cel określony w umowie. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu 

umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po 

odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego 

robót. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i 

prawne zmniejszające wartość użytkową, techniczna i estetyczną przedmiotu umowy na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

5. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w 

terminie 7 dni od ich wykrycia. 

6. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i 

szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi z 

jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z 

zapisami zawartymi w z § 10 ust.1 pkt 4 i 5 umowy. 

7. Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić 

od Wykonawcy uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych przewidzianych z 

Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca odpowiada z tytułu 

rękojmi, jeżeli wada fizyczna przedmiotu umowy zostanie stwierdzona przed upływem 5 

lat od wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, licząc od daty odbioru końcowego.  
 

§ 13. 

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ  

1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wskazuje, że Wykonawca 

lub Podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę, osoby, które 

wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie. Zatem 

wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z 

wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących czynności polegające 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019r. poz.1040 ze zm.) Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób 

kierujących robotami budowlanymi.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

    - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. 



 

 

 

12 

 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do spowodowania kontroli zatrudnienia przez 

Państwową Inspekcję Pracy na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia celem  

     sprawdzenia spełnienia ww. warunku.  

5. Za niedopełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych powyżej naliczane 

będą kary umowne w wysokości określonej w § 10 niniejszej umowy. 
 

§ 14. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 

  1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym  

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części  umowy. 

  2) nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy 

lub przerwania robót na okres dłuższy niż 14 dni, 

3) realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, 

dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy 

wezwaniu do zaprzestania tychże naruszeń, 

4) popadnięcie przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni w stosunku do terminu  

     zakończenia przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 1, po wyznaczaniu terminu 

dodatkowego, 

5) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku 

Wykonawcy, postawienia go w stan likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszeniu o 

upadłości. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w przypadku: 

1)  jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce dłuższej niż 30 dni z przekazaniem placu budowy 

w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 2, 

2)  popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury w 

stosunku do terminu zapłaty tej faktury wskazanego w § 7 ust. 7. 

3. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy w całości lub w części na  

     podstawie któregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia się Stron, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 6 ust. 1, wartości niewykonanych części przedmiotu umowy do chwili 

złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub porozumienia się Stron. 

Wartość potrąceń wyliczona zostanie w oparciu o wyszczególnione w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym pozycje lub ich części proporcjonalnie do zakresu wykonania. 

W takim przypadku Strony sporządzają i podpisują protokół inwentaryzacji robót 

wykonanych do chwili złożenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i 

ustalenia wartości robót, od wykonania których odstąpiono w celu ustalenia wielkości 

potrącenia. 

    W przypadku o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  

     należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Jeżeli w terminie 5 dni od dnia odstąpienia od umowy nie dojdzie do sporządzenia przez 

Strony wspólnego protokołu opisanego w ust. 3, Zamawiający sporządzi go samodzielnie i 

ten protokół będzie stanowił podstawę dokonania rozliczenia między Stronami. 

5. Odstąpienie Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy powinno nastąpić na piśmie w  

     terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od  

     umowy. Odstąpienie wymaga pisemnego uzasadnienia Strony odstępującej od umowy. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron  
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     odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostaje w 

mocy pomiędzy Stronami w zakresie prac wykonywanych do chwili odstąpienia od  

     umowy. 
 

§ 15. 

ZMIANY UMOWY 

1. Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy  w zakresie: 

  1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które 

określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;  

  2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego  

       Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 

spełnione łącznie następujące warunki: 

     a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

     b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego, 

     c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 

  3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

     a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami,  

         których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

     b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie lub umowie ramowej; 

  4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

     a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 

     b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

     c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

  5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust.1e ustawy; 

  6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 i 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. 

2. Zmiany umowne dotyczą również sytuacji: 

  1) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w 

umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu   

jednoznacznej interpretacji jej  zapisów przez strony, 

  2) jeżeli nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego  

Wykonawcy wynagrodzenia, 

  3) jeżeli nastąpi zwiększenie zakresu przedmiotu umowy wraz ze wzrostem należnego 

Wykonawcy  wynagrodzenia, 

  4) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność  

       wykonania zamówień dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia, 

niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji prac podstawowych 

określonego w umowie, 
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  5) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność 

zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w Kosztorysie ofertowym 

(popartych pisemnym uzasadnieniem Inspektora Nadzoru i zaakceptowanych przez 

zamawiającego) nie możliwe będzie  dotrzymanie terminu zakończenia realizacji umowy, 

  6) z powodu zaistnienia po zawarciu umowy  przypadku: „siły wyższej”, przez którą 

rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o 

charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć i któremu nie 

mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności 

wydłużenia terminu  zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. 

Za siłę wyższą  warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: 

powódź, pożar i inne, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O interpretacji zdarzenia 

„siły wyższej” i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego 

powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu 

pisemnego wniosku  Wykonawcy. 

  7) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej powstałych w trakcie trwania 

umowy, 

  8) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym  

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej  lub obu stron, 

  9) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, 

mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza 

się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne 

lub lepsze  funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie  będzie 

żądał zwiększenia wynagrodzenia  za wykonane roboty, 

  10) zmianach osobowych – zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje  

przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w przypadku 

kierownika budowy wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie  

      mniejszym (czyli takim samym lub wyższym), niż osoba  wskazana w ofercie. 

  11) zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22 a ust.1 ustawy, w celu wykazania  

spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez 

zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu iż proponowany inny  

podwykonawca spełnia je w stopniu  nie mniejszym  niż podwykonawca na którego 

zasoby   Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

  12) rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania zamawiającemu, 

iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stosunku nie mniejszym niż podwykonawca na 

którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie  postępowania  o udzielenie 

zamówienia. 

3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien 

poinformować  zamawiającego  pisemnie.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy, za wyjątkiem 

przypadków określonych w umowie. W preambule aneksu powinny zostać wskazane 

okoliczności uzasadniające dokonanie zmian. 

5. O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych 

dla wykonania przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. 

Zmiany te nie wymagają zmiany umowy. 

6. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów art. 140 ust.3 ustawy 

stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art.144 ustawy. 
 

§ 16. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie w sprawie zamówienia   
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     publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 

postępowania reklamacyjnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy i niezakończonych rozliczeń z niej  

     wynikających jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy 

prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania układowego 

bądź upadłościowego, a także o zmianie adresu siedziby firmy zmianie adresu 

zamieszkania jej właściciela pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania 

oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez 

Wykonawcę. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

5. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. 

otrzymuje Wykonawca, a 1 egz. Zamawiający. 
 

§ 17. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Wójt 

Gminy Cisek. Adres Urzędu Gminy Cisek: 47-253 Cisek ul. Planetorza 52. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Urząd Gminy Cisek  - info@cisek.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące 

w realizacji umowy. 

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 

jednolitym rzeczowym wykazem akt; 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

§ 18. 

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  DO  UMOWY 

1. Oferta przetargowa wraz z kosztorysami ofertowymi                                       -       zał. nr 1, 

 2.  Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania                                   -       zał. nr 2, 

 3. Karta gwarancyjna                                                                                            -       zał. nr 3, 

 4. Specyfikacja  istotnych  warunków zamówienia                                              -       zał. nr 4, 

 5. Charakterystyka obiektu wraz z planem sytuacyjnym                                      -       zał. nr 5, 

 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                        -       zał. nr 6. 

    

 

 

 

 

 
 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do  

przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających wynikających ze złożonej oferty. 
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Załącznik  nr 2 do umowy 

            

      

Miejscowość, data…………………….

  

        .………………………………………………… 

Nazwa firmy  

 

 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
 

 

Lp. Zakres rzeczowy Kwota brutto [zł] Czas realizacji 
Podwykonawstwo 

Tak/Nie 

1 2 3 4 5 

   

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Razem  

 

--------- 

 

 

 

     

 ………................................................................. 
      czytelny  podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby     

                                                                                         (osób)  upoważnionej(nych) do podpisania) 

 

 


