
  

Załącznik nr 9 do SWZ 

Umowa nr ………. /projekt/ 

zawarta w dniu ………….. , pomiędzy: 

Gminą Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, NIP: 775-24-06-168, REGON: 

611015780, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez:  Wójta Gminy – Zdzisława Kostrzewę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Sołtysińskiej 

a 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy: „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………… 

zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym 

w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Utworzenie i wyposażenia Klubu Senior+  w 

miejscowości Imielno gmina Nowe Ostrowy”, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Utworzenie i wyposażenia Klubu Senior+  w miejscowości Imielno gmina Nowe Ostrowy”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określa dokumentacja techniczna, w 

tym przedmiar robót. 

§ 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) przekazania terenu budowy, 

2) zapłaty za wykonane i odebrane roboty, 

3) przeprowadzenia odbioru końcowego robót, 

4) wykonania innych czynności wymienionych w Umowie. 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Przedmiot umowy należy wykonać z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności, zgodnie z opisem określonym w § 1 niniejszej umowy oraz z należytą 

starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poż. oraz przepisami ochrony 

środowiska) i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późń. zm.) - zwanej dalej Prawem budowlanym, 

normami wspólnymi UE, zgodnie z niniejszą umową, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami 

Zamówienia oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż 

ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne 

z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i 

sztuką budowlaną. 



  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu umowy, nie wnosi do niego 

uwag i zastrzeżeń oraz oświadcza, że dokumentacja oraz opisy pozostają kompletne i 

pozwalają na terminowe i zgodne ze sztuką budowlaną zrealizowanie przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, 

w szczególności do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych, 

przekazywania mu stosownych informacji na każde żądanie Zamawiającego oraz umożliwienia 

mu sprawowania bieżącej kontroli realizacji Umowy. 

4. Jednocześnie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie 

w spotkaniach roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, nie później 

jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach 

oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację 

Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową. 

6. Wykonawca obowiązany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiającego 

naradach koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem omówienia zagadnień 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjować takie narady w 

przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami prawa, 

b) protokolarnego przejęcia terenu budowy, 

c) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 

e) wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację, 

f) kontrola jakości materiałów i robót, 

g) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, 

h) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego 

terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

i) informowanie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu, oraz 

terminie odbioru robót zakończonych, 

j) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia robót, 

k) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 

l) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji 

Zamawiającego. 

m) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie 

przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 

n) dokonanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do właściwego i terminowego wykonania 

przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, niezbędnych świadectw kontroli 

jakości, protokołów odbioru dokonanych z udziałem gestorów mediów i inne - jeśli 

wymaga tego prawo, 

o) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia 

im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom Zamawiającego. 

 



  

§ 4 

Potencjał Wykonawcy 

1. Funkcję kierownika budowy pełnić będzie: …………………………………………….... 

2. Osoba wymieniona w ust. 1 powyżej pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku 

wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu, Wykonawca będzie 

zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla osoby wymienionej w ust. 2. Zastępca 

ustanowiony w ten sposób musi posiadać nie niższe uprawnienia budowane i doświadczenie 

zawodowe, niż osoba wskazana w ust.2. 

3. Ustanowienie zastępstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany kierownika budowy 

ze wskazaniem nazwiska zastępcy, jego uprawnień budowlanych oraz danych na temat 

doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.  

5. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 7.  

6. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robót bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 5 nie 

późnej niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowy. 

8. Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy przy 

niezachowaniu postanowień ust. 4 i 5 będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót. 

9. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, nie wymaga 

aneksu do niniejszej umowy. 

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż 

wskazana w ofercie Wykonawcy jako kierownik budowy stanowi podstawę odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

11. Kierownik budowy zobowiązany jest do przebywania na terenie budowy przez cały czas 

realizacji robót. 

§ 5 

Podwykonawstwo 

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

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

którą zamierza zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia, a także każdego projektu zmiany 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy lub odpowiednio zmiany o treści zgodnej z projektem. 

2. Wymaga się aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z 

dalszymi podwykonawcami zawierały: 

a) zakres robót  powierzony Podwykonawcy, 

b) kwota wynagrodzenia, 

c) termin wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą, 



  

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

e) ich treść merytoryczna była zgodna z przedmiotem zamówienia w szczególności w zakresie 

zgodności zastosowanych technologii i wymagań co do urządzeń i materiałów 

przewidzianych w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia wskazanych w § 

1 umowy, 

f)  wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego 

maksymalną nominalną wartość umowy. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu zmian umowy o podwykonawstwo zgłasza 

w formie pisemnej zastrzeżenia do tegoż projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp. 

4. 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, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia 

ich zawarcia. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub otrzymania zmian 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza  w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w 

przypadkach przewidzianych w ustawie pzp. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciwu do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważane będzie za akceptację projektu umowy lub 

odpowiednio umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian w terminie 7 dni od 

dnia ich zawarcia. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian  pod warunkiem, iż 

wartość poszczególnej umowy na dostawę lub usługę jest mniejsza lub równa 50.000 PLN bez 

względu na przedmiot tych dostaw lub usług. 

9. Jeżeli w umowie  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub otrzymania 

zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy usługi, 

zamawiający  informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca winien dokonać zmian w umowie o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy usługi w terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego w wezwaniu. 

10. Wykonawca wraz z fakturą przedstawianą Zamawiającemu, przedstawi również dowód 

dokonania na rzecz Podwykonawcy  (Podwykonawców)  zapłaty  należnych   mu  (im)  kwot  

objętych   fakturami,   których  termin wymagalności już upłynął. W miejsce dowodu zapłaty 



  

dopuszcza się również pisemne oświadczenie Podwykonawcy (Podwykonawców), że jego 

(ich) wymagalne roszczenia względem Wykonawcy zostały zaspokojone w pełnej wysokości i 

terminowo. 

11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy 

który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

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

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający wezwie pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Wykonawca 

może zgłosić uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty w terminie 9 dni od dnia 

doręczenia informacji.  

13. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy albo, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy może zrezygnować lub zmienić 

podwykonawcę jednakże jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. Umowy z podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 

odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za 

zaniedbania i uchybienia dokonane przez pracowników/zleceniobiorców podwykonawcy jest 

taka sama jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścili się pracownicy/zleceniobiorcy 

Wykonawcy. 

§ 6 

Materiały 

1. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być 

fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 



  

budowlane (zwanej dalej „ustawą prawo budowlane” lub „prawem budowlanym”) oraz 

jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia.  

2. Wszystkie użyte materiały, wyroby oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty (atesty, 

aprobaty i deklaracje zgodności) dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w tym zakresie.  

3. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz 

zastosowanych materiałów. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do 

wskazanych materiałów (krajowe deklaracje zgodności), aprobatę techniczną oraz 

wymagane atesty (kartę charakterystyki), krajową ocenę techniczną wydaną przez 

upoważnioną instytucję krajową. 

5. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne z specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być niezwłocznie usunięte przez 

Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywać robót z użyciem 

materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność za wady 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

wykonanego Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa z upływem ….. miesięcy od dnia 

odbioru końcowego. 

3. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu …… miesięcy gwarancji i 

wystawi dokument gwarancyjny w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu umowy. 

4. Gwarancja obejmuje:  

a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 

gwarancji,  

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie 

sprzedaży, jak i powstałych w okresie gwarancji,  

c) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.  

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części, 

b) szkód wynikłych z winy użytkownika. 

6. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązuję się na własny 

koszt, dokonać wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy 

Zmawiającego o wadach w momencie dokonywania odbioru końcowego.  

7. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób ściśle przez siebie określony. 

8. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na 

nowo w stosunku do fragmentu objętego naprawą. 

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji 

liczony jest od daty odbioru końcowego robót. 

10. O wykryciu wady w okresie gwarancji, Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę faksem/e-mailem lub pisemnie. 

11. Ustala się następujące terminy usunięcia wad: 



  

a) W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub 

powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta 

niezwłocznie – nie później niż w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia. 

b) Pozostałe  wady nie skutkujące zagrożeniem określonym pod lit. a) i nie wykluczające 

eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego lub Użytkownika. 

c) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 

określić dłuższy termin na usunięcie wad niż określony pod lit. a) i b).  

12. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemożliwią ich 

usunięcie w terminie określonym w ust. 9, Wykonawca w terminie 2 dni uzgodni 

z Zamawiającym nowy  termin ich usunięcia. 

13. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

14. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części 

robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych 

robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją 

Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

nad usuwaniem wad. 

16. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robót Zamawiający 

ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy. 

17. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o których mowa w ust. 6 powyżej, 

Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

19. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

21. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 

wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

a) zmianie adresu, 

b) zmianie osób reprezentujących Strony, 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego w którym uczestniczy Wykonawca jako 

dłużnik, 

e) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy. 

§ 8 

Termin realizacji przedmiotu Umowy 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 30 listopada 2021 roku. 

 

 

 



  

§9 

Odbiory 

1. Dostawy będą podlegały odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej próbie 

montażowej. 

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiory częściowe, polegające na ocenie jakości i zgodności z harmonogramem realizacji 

zadania wykonanego etapu robót, 

c) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie, 

d) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rękojmi i gwarancji. 

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 

poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

4. Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia e-

mailem do siedziby Zamawiającego na e-mail: sekretariat@noweostrowy.pl 

§ 10 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem. 

2. Po powiadomieniu, Zamawiający powinien niezwłocznie ustalić z Wykonawcą termin odbioru 

lub powiadomić Wykonawcę, że uważa odbiór za zbędny. 

3. Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający 

będzie miał prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robót lub wykonanie 

otworów niezbędnych dla zbadania robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt 

Wykonawcy. 

4. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 

przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiającego, w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej części 

Robót do odbioru zgłasza Wykonawca z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

§ 1 

Odbiory częściowe 

1. Wykonawca będzie przedstawiał poszczególne etapy robót do odbioru. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego pisemnym 

zgłoszeniem.  

3. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru,   a w szczególności: protokoły odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane próby i sprawdzenia 

zatwierdzone przez Kierownika budowy oraz właścicieli mediów, na których prowadzone były 

próby a także niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności, 

dokumenty producenta na elementy zamontowane, instrukcje obsługi i eksploatacji. W razie 

niedostarczenia kompletu dokumentów wyżej wymienionych, Zamawiający wzywa 



  

Wykonawcę do uzupełnienie brakujących dokumentów, wstrzymując wyznaczenie terminu 

odbioru częściowego do czasu otrzymania brakujących dokumentów.  

4. Zamawiający po otrzymaniu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, wyznaczy termin odbioru częściowego niezwłocznie, 

wyznaczając termin rozpoczęcia procedury odbiorowej przypadający nie później niż w ciągu 5 

dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do obioru przez Wykonawcę, 

zawiadamiając o tym terminie Wykonawcę. 

5. Jeżeli Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego  oraz spełnienia wszelkich 

wymogów o których mowa w pkt. 2, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez 

powołaną do tego komisję, w skład której wchodzi w szczególności kierownik budowy. 

Przystąpienie do odbioru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga uprzedniego, 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego. W okolicznościach opisanych w niniejszym 

punkcie, protokół sporządzony przez komisję powołaną przez Wykonawcę stanowi podstawę 

do sporządzenia faktury i żądania zapłaty za wykonaną część przedmiotu umowy, z 

uwzględnieniem zasad dotyczących rozliczania za wykonanie przedmiotu umowy określonych 

w § 15. 

6. W przypadku o którym mowa w pkt. 4, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy po upływie terminu 5 dni roboczych od daty otrzymania 

przez Zamawiającego oświadczenia o zgłoszeniu gotowości do odbioru częściowego. 

7. Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 

uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. 

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot umowy. 

9. Jeżeli odbiór częściowy został dokonany po pierwszym przystąpieniu do czynności 

odbiorowych i bez stwierdzenia wad uniemożliwiających dokonanie odbioru zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru. 

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad albo 

obniża  wynagrodzenie usuwając wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, może dokonać odbioru przedmiotu 

umowy  i  obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i jakościowej na podstawie sporządzonej noty księgowej lub 

wezwać Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy bez wad. 

c) uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - 

Zamawiający odstąpi od odbioru żądając wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia wady w terminie 

określonym pisemnie przez Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do  odstąpienia od 

umowy w terminie 14 dni licząc od upływu terminu do przystąpienia Wykonawcy do 

wykonania robót oraz zlecenia usunięcia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  



  

11. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

12. Z czynności odbioru częściowego spisany zostanie protokół odbioru częściowego zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół ten stanowi podstawę wystawienia 

faktury za wykonaną część przedmiotu umowy, z uwzględnieniem zasad dotyczących 

rozliczania za wykonanie przedmiotu umowy określonych w § 17. 

§ 12 

Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy dokonywany będzie po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

2. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w 

terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

3. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot umowy po pisemnym zgłoszeniu przez 

Wykonawcę Zamawiającemu zakończenia robót i pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu 

gotowości do ich odbioru. 

4. W celu dokonania odbioru końcowego, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności: protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokumentację 

powykonawczą, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane próby i sprawdzenia, a 

także niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumenty 

producenta na elementy zamontowane, instrukcje obsługi  i eksploatacji. 

5. W razie niedostarczenia kompletu dokumentów, w tym o których mowa w pkt. 4, Zamawiający 

wzywa Wykonawcę do uzupełnienia stwierdzonych braków, wstrzymując wyznaczenie 

terminu odbioru końcowego, do czasu otrzymania brakujących dokumentów.  

6. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego niezwłocznie, lecz nie później jednak niż 

w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

7. Jeżeli Zamawiający, w terminie opisanym w pkt. 6 bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy 

terminu odbioru, pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru oraz spełnienia 

wszelkich wymogów o których mowa w pkt. 4, Wykonawca ustala protokolarnie stan 

przedmiotu przez powołaną do tego komisję, w skład której wchodzi w szczególności 

kierownik budowy. Przystąpienie do odbioru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

wymaga uprzedniego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego. W okolicznościach 

opisanych w niniejszym punkcie protokół sporządzony przez komisję powołaną przez 

Wykonawcę stanowi podstawę do sporządzenia faktury i żądania zapłaty. 

8. W przypadku o którym mowa w pkt. 6 Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy po upływie terminu 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego oświadczenia o zgłoszeniu gotowości do odbioru, 

9. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie 

przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający jak i 

odbierający dołożą należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy, 

10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach 

komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 



  

11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot umowy. 

12. Jeżeli odbiór końcowy został dokonany po pierwszym przystąpieniu do czynności 

odbiorowych i bez stwierdzenia wad uniemożliwiających dokonanie odbioru zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru. 

13. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad albo 

obniża  wynagrodzenie usuwając wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, może dokonać odbioru przedmiotu 

umowy   i  obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i jakościowej na podstawie sporządzonej noty księgowej lub 

wezwać Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy bez wad. 

c) uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - 

Zamawiający odstąpi od odbioru żądając wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia wady w terminie 

określonym pisemnie przez Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do  odstąpienia od 

umowy w terminie 14 dni licząc od upływu terminu do przystąpienia Wykonawcy do 

wykonania robót oraz zlecenia usunięcia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

15. Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, 

16. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu 

zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru robót. Protokół ten stanowi 

podstawę wystawienia faktury za ostatnią wykonaną część przedmiotu umowy. 

17. Odbiór końcowy może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego 

przedmiotu odbioru do eksploatacji (do użytkowania). 

§ 13 

Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny - odbiór robót po okresie gwarancji i rękojmi. 

2. W trakcie trwania gwarancji Zamawiający lub podmiot przez niego upoważniony, uprawniony 

jest do dokonywania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy. Każdorazowo o przeglądzie 

gwarancyjnym Zamawiający lub podmiot przez niego upoważniony, powiadamia Wykonawcę. 

Nieobecność Wykonawcy na przeglądzie gwarancyjnym nie wstrzymuje przeprowadzenia 

przeglądu i nie stanowi przeszkody do jego skutecznego dokonania a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do 

usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych (jeżeli takie wystąpią) w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w określonym 

przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 

dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w ostatnim miesiącu przed upływem 

terminu gwarancji i w ostatnim miesiącu przed upływem terminu rękojmi ustalonego w umowie. 



  

5. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w celu 

ustalenia stanu przedmiotu umowy przed zakończeniem obowiązywania okresu gwarancji 

i rękojmi. 

6. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad (jeżeli takie 

wystąpią), sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub 

rękojmi. 

7. Jeżeli podczas odbioru gwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie ujawnione 

wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 

stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji i rękojmi. Odbiór ostateczny 

służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi 

(jeżeli takie wystąpiły) i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 

wynikających z umowy.  

9. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

§ 14 

Wynagrodzenie oraz warunki płatności 

1. W zamian za należytą i terminową realizację niniejszej Umowy, Zamawiający zobowiązuje się 

uiścić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości: 

…………………PLN (słownie:…………………………………………………) wg. złożonej 

oferty, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

2. Rozliczenia z Wykonawcą zostaną uregulowane fakturą po wykonaniu całości zamówienia 

oraz dokonaniu  odbioru końcowego robót. 

 

3. Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury w sposób 

elektroniczny za pośrednictwem platformy, a  Zamawiający jest zobowiązany do ich 

odbierania zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym. 

4. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. 

5. Fakturę VAT Wykonawca wystawi zgodnie z poniższym zapisem: 

Zamawiający: Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy,  

NIP: 775-24-06-168, REGON 611015780 

6. Rozliczenia, opisane powyżej nastąpią na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych i 

doręczanych Zamawiającemu, zgodnych z postępem prac i Robót zatwierdzonych przez 

Zamawiającego oraz zapisami niniejszej umowy. 

7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej w wysokości 40% za wykonane roboty 

budowlane i dostawy jest Protokół Odbioru Częściowego, podpisany przez Kierownika 

Budowy i przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Podstawą wystawienie faktury końcowej przez Wykonawcę będzie Protokół odbioru 

końcowego robót budowlanych, podpisany przez Kierownika Budowy i przedstawiciela 

Zamawiającego. 

9. Faktury częściowe oraz faktura końcowa płatne będą w terminie do 30 dni, licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez Strony protokołem 

odbioru. Należności Wykonawcy płatne będą w formie przelewu z rachunku Zamawiającego 

na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………………….. z zastosowaniem 



  

mechanizmu podzielonej płatności. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i 

doręczania ich do siedziby Zamawiającego przesyłką poleconą lub przez swojego 

przedstawiciela. 

11. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

12. Załącznikami do faktur: częściowej i końcowej będą oświadczenia Wykonawcy i 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców (o ile Wykonawca zatrudni 

Podwykonawców), że wszystkie faktury Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, 

których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały 

zapłacone lub zawierać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody płatności. 

13. Postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych 

Podwykonawców. 

§ 15 

Kary umowne i potrącenia 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,3 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

zwłoki, w stosunku do terminów realizacji określonych w § 10 Umowy, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 

0,3 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w § 8 ust. 1 

Umowy, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego 

brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 złotych 

brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

e) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych brutto za 

każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 

f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

całkowitego brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy, za każdy przypadek 

naruszenia, 

h) za stwierdzone i potwierdzone przez Zamawiającego nieprzestrzeganie obowiązków w 

zakresie p.poż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w wysokości 1.000 złotych brutto za 

każdy stwierdzony przypadek, 

i) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 20 umowy, wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek (każdą 

osobę); kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli 



  

stwierdzi, że dana osoba w dalszym ciągu nie jest zatrudniona na umowę o pracę, chyba że 

Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tej osoby na 

podstawie stosunku pracy wynikającego z Kodeksu Pracy; 

2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za 

szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną 

wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego. 

3. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 35% całkowitego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w  §14 ust.1. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

5. Potrącenia, o których mowa w ust. 3 powyżej, mogą być dokonywane po pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy, z należności objętych fakturą przedstawioną po odbiorze 

końcowym. 

6. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyjątkiem okoliczności, za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego 

brutto określonego w § 14 ust. 1 Umowy. 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym płatności kar umownych, płatności 

wynagrodzenia Podwykonawcom, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 

powyżej, co stanowi kwotę ……………………….. (słownie złotych: ) w jednej z form 

przewidzianych w SWZ, tj. ……………………………………………………..  

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w myśl § 17 

ust. 15 pkt. 1 poniżej Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania - zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo - jeśli nie jest to możliwe - do wniesienia 

nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w 

pieniądzu, Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy - na rachunek Wykonawcy. 

4. W przypadku należytego wykonania robót, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie 

zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy potwierdzającym jego 

należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady liczonego od daty odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem 

odbioru ostatecznego bez uwag. 

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

6. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 1 i 4 niniejszego 

paragrafu także w przypadku, gdy Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów 



  

wykonania zastępczego gdyby Wykonawca uchylał się od wykonania zobowiązań 

wynikających z rękojmi lub gwarancji. 

§ 17 

Odstąpienie od Umowy, zmiana Umowy 

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

w kodeksie cywilnym. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w całości lub odstąpić od umowy w części nie 

wykonanej, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy i/lub powtarzający się 

postanowienia umowy. 

3. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych 

przyczyn lub opóźnia się z realizacją robót w stosunku do ustalonych w umowie terminów, 

b) Wykonawca, bez upoważnienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na 

okres nie krótszy niż 30 dni, 

c) Wykonawca nie przedłuża ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

ubezpieczenia, na warunkach określonych w Umowie, 

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów, 

e) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę 

większą niż 5 % wartości umowy określonej w § 17 ust. 1, 

f) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowiązujące przepisy lub jest zaangażowany 

w jakiekolwiek praktyki korupcyjne. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca nie spełni zobowiązań wynikających z konieczności uzyskania zgody 

Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, lub też 

zawarł, mimo zakazu, umowę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, bądź zawarł ją z 

naruszeniem postanowień niniejszej Umowy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w 

terminie do 90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 

wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jeżeli rozpoczęto 

wykonywanie robót budowlanych - zabezpieczenia robót, zinwentaryzowania robót a następnie 

opuszczenia terenu budowy. 

7. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, to 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty wykonane 

zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, do 14 dni od 

odstąpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzień 

odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

9. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzór Inwestorski wystawi oświadczenie obejmujące 

wartość wykonanych robót składających się na przedmiot umowy, zakupionych materiałów i 

urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do dokonania 

rozliczenia między Stronami. 



  

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała 

odstąpienie od umowy. 

11. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 9 w terminie w nim 

określonym, upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, 

która będzie wiążąca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia między nimi. 

12. Wszelkie zmiany zawartej Umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

13. Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 15. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej: 

a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów,  mających wpływ 

na realizację umowy, 

b) zmiana terminu realizacji Umowy: 

 w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności 

przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności 

nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom 

tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością, 

− z powodu działania siły wyższej, tj.: nadzwyczajnym, nagłym i niespodziewanym 

zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od woli Wykonawcy, którego Wykonawca nie 

mógł przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego 

zdarzenia lub jego skutków, co Wykonawca winien udowodnić za pomocą 

odpowiednich dokumentów lub oświadczeń. 

− w sytuacji gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki 

atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót określonych umową, 

w szczególności z powodu technologii realizacji prac, wymogów określonych 

normami lub przepisami prawa, które wymagają konkretnych warunków 

atmosferycznych;  

− z powodu wystąpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, mającej bezpośredni 

wpływ na możliwość wykonania zamówienia w terminie określonym w niniejszej 

umowie, co Wykonawca winien udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów lub 

oświadczeń. 

 pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na 

zaoszczędzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztów, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, 

 konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej, 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez 

Zamawiającego, warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujące 

niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

 konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 



  

 konieczność zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodów wystąpienia 

przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających 

kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy: 

c) konieczności wykonania robót zamiennych,  

d) konieczności wykonanie robót dodatkowych, 

e) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 

f) zmiany warunków płatności w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, 

np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT. 

g) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: 

 zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ustawy 

pzp. 

 robót zamiennych lub dodatkowych których łączna wartość również przekracza 15% 

ceny brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

 rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót. 

Wartość zmian, o których mowa powyżej ustala się: 

 tam, gdzie jest to możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego podstawę 

wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie 

ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robót),  

 w przypadku braku możliwości zastosowania tych wskazań to jest braku kosztorysu 

ofertowego z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia na podstawie średnich cen 

jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach 

aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika budowy i pisemnego 

zatwierdzenia Zamawiającego. 

15. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

16. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie pisemnego wniosku 

przez stronę inicjującą zmianę. 

17. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 15 powyżej mogą nastąpić wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

§ 18 

Ubezpieczenie 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć się od wszelkich ryzyk związanych 

z wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlano-montażowych, a w 

szczególności od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich,  na sumę 

ubezpieczenia co najmniej równą kwocie złożonej oferty. Ochrona z tytułu ubezpieczenia musi 

obejmować wszystkich uczestników zamówienia objętego przedmiotową umową, w tym 

podwykonawców.  

3. Niezależnie od umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust.2, Wykonawca zobowiązany jest 

zawrzeć i utrzymać na swój własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy jako przedsiębiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz 

następstwa tych szkód będące skutkiem zdarzeń, które miały miejsce w okresie realizacji 

przedmiotu Umowy, a roszczenia z tytułu szkód będących następstwem tych wypadków będą 



  

mogły być zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, z sumą gwarancyjną nie niższa niż 

wartość Umowy na jeden i wszystkie zdarzenia. 

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności 

Wykonawcy ani Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

§ 19 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, przez cały okres realizacji 

przedmiotu umowy, pracowników wykonujących bezpośrednio wszystkie roboty polegające na 

wykonywaniu pracy fizycznej.  

2. Zamawiający wymaga aby  każda osoba przystępująca do wykonywania robót była zatrudniona 

na warunkach określonych w  ust.1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w 

ust. 1.  

4. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 

żądania:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

4) innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika;  

5. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 3 dni robocze, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu;  aktualne 

oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 1 są zatrudnione przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności 

za składanie fałszywych oświadczeń na zasadach określonych w niniejszej literze, Wykonawca 

przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. 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, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy, 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy.  

7. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma on 

prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażają zgodę na dostęp 

Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażą nie mogą brać 

udziału w wykonywaniu przedmiotu umowy.  

8.  Zapisy ust. 1-7 stosuje się również do podwykonawców.  

9. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę wynikającego z § 22 umowy, wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę); kara może być 



  

nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że dana osoba w 

dalszym ciągu nie jest zatrudniona na umowę o pracę, chyba że Wykonawca wykaże, że nie 

zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy 

wynikającego z Kodeksu Pracy. 

§ 20 

Personel Zamawiającego 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi Umową prowadzić będzie:  

……………………………………………………………………………………… 

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

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę  na 3 dni przed dokonaniem zmiany.  

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę 

Zamawiającego, jak również zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie wszystkie odpowiednie 

przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamówień 

publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny. 

3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne 

właściwe dla Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 2 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 

 

 

………………………       ………………………… 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy. 

2. SWZ wraz z załącznikami. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

 

 

 


