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Wzór U M O W Y nr .......... / .......... 
Załącznik  

nr 5 do SIWZ 
ZP/04/MZBM/18 

 
zawarta w dniu ……….…2018 r. w Sosnowcu, w wyniku przeprowadzenia na podstawie obowiązujących 
przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  
z późn. zm.) postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy: 
 
Miejskim Zarz ądem Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Korczaka 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice– Wschód  
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000151922, NIP: 644-051-52-95, Regon: 273665446, o kapitale zakładowym w wysokości 
31.702.000,00zł reprezentowaną przez Zarząd w osobach: 
 
1.    ……..……..…….…. 
2.   ……………………… 
 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
a 
…......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  
 
łącznie dalej zwanych „Stronami” lub każda z osobna „Stroną” 
 
o następującej treści: 

§1. 
 

Przedmiot umowy 
 

1. W ramach niniejszej umowy (dalej: umowa) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje  
do wykonania roboty budowlane w zakresie inwestycji pn. „BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS  
SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH  
P.N. „KWIATOWA DOLINA” ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKA CYJNEJ NA DZ.413/55, 
413/56, 413/57, 413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁĄCZY  
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, PRZYŁACZY 
ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC 
EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie wybuduj  
i sfinansuj”. 
 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU 
OSIEDLA TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA DOLINA”  
ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 413/56, 413/57, 413/58 OBRĘB 
KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁĄCZY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ, 
KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, PRZYŁACZY ELEKTRYCZNYCH  
I TELETECHNICZNYCH USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – 
ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie wybuduj i sfinansuj” dla MZBM-
TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz pracami 
związanymi z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem, budową dróg wewnętrznych z włączeniem 
się do drogi głównej, budową parkingów, placu zabaw oraz pozostałych prac w niezbędnym zakresie 
umożliwiającym funkcjonowanie i oddanie do użytkowania budynku nr 1, 2, 3 w miejscowości 
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Sosnowiec, woj. śląskie, na działkach 413/57 (budynek I), 413/56 (budynek II), 413/55 (budynek III)  
i 413/58 (droga dojazdowa na osiedle) objętego Decyzją pozwolenia na budowę nr 73/15 z dnia 
09.02.2015 r., w następującym zakresie 
2.1. Powtarzalne budynki projektowane są jako niepodpiwniczone, posiadają dwie klatki schodowe 

oraz jedną windę przelotową; 
2.2. W każdym budynku znajdują się 44 mieszkania w tym dwa mieszkania na poziomie parteru 

przeznaczone dla osób niepełnosprawnych; 
2.3. Konstrukcja budynku szkieletowa z trzonem windy i klatkami schodowymi, monolityczna 

żelbetowa i murowana, fundamenty w formie ław żelbetowych, stropy żelbetowe wylewane, 
ściany zewnętrzne i wewnętrzne z betonu komórkowego, konstrukcja dachu z drewna klejonego; 

2.4. Budynki średniowysokie powyżej 12m zakwalifikowany do ZL IV o klasie odporności 
pożarowej C, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2015.0.1422); 

2.5. Każdy budynek będzie posiadał wydzieloną klatkę schodową drzwiami o odporności EI30  
z zastosowaniem na ostatniej kondygnacji klapy p.poż oddymiającej, napowietrzanie poprzez 
drzwi wejściowe na parterze; 

2.6. Budynki na wszystkich kondygnacjach są dostępne przez osoby niepełnosprawne poprzez 
zastosowaną windę. Wejścia do budynków zapewnia się z poziomu terenu poprzez chodnik  
o pochyleniu do 5%. Wymagania dla mieszkań dla osób niepełnosprawnych to okna z klamkami 
na wysokości do 1,2 m od poziomu podłogi. Wyposażenie łazienki we wszystkie niezbędne 
akcesoria związane z użytkowaniem przez osoby niepełnosprawne w szczególności pochwyty. 
Brodzik prysznica wpuszczony w posadzkę; 

2.7. Projektowane instalacje wewnętrzne: woda zimna, woda ciepła oraz c.o. z pieca gazowego 
dwufunkcyjnego zlokalizowanego w łazience, kanalizacja deszczowa z rynnami zewnętrznymi 
oraz rurami spustowymi z PCV w kolorze grafitowo-szarym, kanalizacja sanitarna 
wyprowadzona na zewnątrz na poziomie parteru pod posadzką ze studzienką rewizyjną w 
korytarzu, instalacja elektryczna ze skrzynkami rozdzielczymi na poszczególnych 
kondygnacjach, gniazda wtykowe z oświetleniem, instalacja teletechniczna w tym instalacja 
anteny zbiorczej, domofonowa, instalacja gazowa od przyłącza do budynku; 

2.8. Budynki wyposażony będą w instalacje: elektryczną, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji 
sanitarnej, odgromową, gazową, teletechniczną oraz instalację centralnego ogrzewania; 

2.9. Mieszkania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych wyposażone we wszelkie niezbędne 
akcesoria i dostosowane do użytkowania ich przez osoby niepełnosprawne; 

2.10. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja budowlana i przedmiar robót będące 
załącznikami do niniejszej SIWZ;  

2.11. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać powinny warunki 
określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 
1332 z późn. zm.); 

2.12. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane, 
polskimi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP oraz BIOZ, a za skutki 
ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno – prawną; 

2.13. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia; 

2.14. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych, 
b) wykonanie robót budowlanych ziemnych, 
c) ppracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej. 

2.15. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do: 
a) zapewnienia i wykonanie zasilania w energię elektryczną placu budowy, 
b) zapewnienia i wykonanie przyłącza poboru wody dla celów budowy, 
c) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, 
d) opracowania pełnej dokumentacji odbiorowej określonej w §7 wzoru umowy, 
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e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
 
2.16. Struktura mieszkań - zestawienie (dla każdego z trzech budynków): 

 
parter 

           M1a  29,85m²  
           M1b  29,99m²  
           M2a  40,13m² 
           M2b  40,13m² 
           M2c  39,14m² 
           M2d  39,28m² 
           M3a  50,48m² (mieszkania dla osób niepełnosprawnych) 
           M3b  50,48m² (mieszkania dla osób niepełnosprawnych) 
 

1 piętro 
           M2a  39,14m² 
           M2b  40,13m² 
           M2c  40,13m² 
           M2d        39,14m² 
           M2e        39,28m² 
           M2f         39,28m² 
           M3a         54,00m² 
           M3b         54,00m² 

 
2 piętro 

           M2a        39,14m² 
           M2b       40,13m² 
           M2c        40,13m² 
           M2d        39,14m² 
           M2e        39,28m² 
           M2f         39,28m² 
           M3a         54,00m² 
           M3b         54,00m² 
 

3 piętro 
           M2a        39,14m²  
           M2b       40,13m² 
           M2c        40,13m² 
           M2d        39,14m² 
           M2e        39,28m² 
           M2f         39,28m² 
           M3a         54,00m² 
           M3b         54,00m² 
 

4 piętro 
           M2a        39,14m²  
           M2b       40,13m² 
           M2c        40,13m² 
           M2d        39,14m² 
           M2e        39,28m² 
           M2f         39,28m² 
           M3a         54,00m² 
           M3b         54,00m² 
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                       5 piętro 
           M4a       74,28m² 
           M4b       74,28m² 
           M2a        42,45m² 
           M2b        42,45m² 
 
2.17. Dane dla jednego budynku: 

RAZEM: 44 mieszkania o powierzchni użytkowej 1939,45m² + powierzchnia komunikacji 
415,19m². 
Kubatura - 9703,84m³. 

 
2.18. Dane dla trzech budynków: 

Powierzchnia użytkowa łączna  5818,35m²; 
Powierzchnia użytkowa z pow. ruchu  łączna 7063,92m²; 
Powierzchnia całkowita 9094,86 m²; 
Kubatura 29.111,52m³; 
Ilość mieszkań 132 szt.; 
Ilość parkingów 132szt. 

 
2.19. Zagospodarowanie  

a) Nawierzchnie utwardzone: 
• wykonanie jezdni  
• wykonanie parkingów, 
• wykonanie chodników. 

b) Tereny zielone. 
c) Plac zabaw.  
d) Instalacje kanalizacji deszczowej, sanitarnej. 
e) Zewnętrzna instalacja wodociągowa. 
f) Instalacja elektryczna wraz z oświetleniem terenu. 

 
2.20. Zakres prac obejmuje wszystkie działania związane z uzyskaniem nowych  

lub aktualizacją obecnych niezbędnych uzgodnień oraz pracami umożliwiaj ącymi realizację 
przedmiotu zamówienia wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie zgody na jego 
użytkowanie. 

2.21. Termin okresu rękojmi za wady zostaje ustalony na okres 60 miesięcy. 
2.22. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, zawierającej 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty budowlane oraz 
przedmiary robót z wyodrębnionym zakresem przewidzianym dla budowy Osiedla „Kwiatowa 
Dolina” która stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 

2.23. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym  
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
za pomocą norm europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP. Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów spełniających wymagania norm, posiadających 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne (zastępujące aprobaty 
techniczne) oraz założone w projekcie parametry techniczne. 

2.24. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(t. j. Dz. U. Dz. U. 2013. poz. 1129), jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę 
wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.  
W niniejszej umowie przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. W świetle powyższego 
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obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w §1 niniejszej umowy, w tym 
wynikających z załączonej dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz wizji lokalnej w terenie. 

2.25. Wykonawca zobowiązany jest zastosować do wyceny i wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie materiały i urządzenia nowe, wolne od 
wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na 
zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną lub krajowe oceny techniczne (zastępujące aprobaty 
techniczne) i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - 
Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2017. poz. 1332 z późn. zm.). 

2.26. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. 

2.27. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich 
zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 

2.28. Wykonawca oświadcza, że przeprowadził szczegółową wizję lokalną w terenie celem uzyskania 
wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji 
zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SIWZ, 
dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ oraz przeprowadzonej wizji 
lokalnej, zaś nie dotyczy warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania,  
w szczególności wynikających z błędów lub braków dokumentacji, napotkania znalezisk 
archeologicznych, niewypałów i niewybuchów, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, nietypowych warunków atmosferycznych  
i pozostałych okoliczności, które zostały przywołane we wzorze umowy. 

2.29. Wykonawca potwierdza, że przed złożeniem oferty uzyskał wszystkie informacje konieczne  
do przygotowania oferty i zawarcia umowy oraz zapoznał się ze wszystkimi warunkami, których 
dopełnienie jest niezbędne w celu należytego wykonania Umowy w ramach umówionego 
wynagrodzenia. Wykonawca w szczególności dokonał sprawdzenia wszelkiej dostarczonej mu 
przez Zamawiającego dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej. Wobec braku uwag 
Wykonawcy przyjmuje się, że Wykonawca przyjął otrzymaną dokumentację bez zastrzeżeń.  

2.30. W przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz warunkami zawartymi w SIWZ Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać 
ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

2.31. Poprzez wykonanie zamówienia rozumie się bezusterkowy odbiór robót budowlanych  
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego i przekazaniem mu decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie oraz dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 7 wzoru umowy. 

2.32. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do realizacji 
poniższych obowiązków: 
1) wykonanie robót rozbiórkowych, 
2) wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych objętych Umową. 
3) wykonanie robót budowlanych ziemnych, 
4) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej. 
5) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 
6) zapewnienie i wykonanie zasilania w energię elektryczną placu budowy, 
7) zapewnienie i wykonanie przyłącza poboru wody dla celów budowy, 
8) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, 
9) opracowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z Umową, 
10) uporządkowanie terenu budowy oraz terenów sąsiadujących bezpośrednio z terenem budowy, 

a także odtworzenie nawierzchni dróg dojazdowych do terenu budowy zgodnie  
z Umową, 

11) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
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2.33. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej 
załącznikami w tym Dokumentacja projektową zawierająca w szczególności specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty budowlane oraz przedmiary robót, 
stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy, oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy, 
Polisa OC działalności Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy. 

 
 

§ 2. 
 

Termin wykonania Umowy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie prac budowlanych niezwłocznie  
po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego, który nastąpi w 
terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie 
przekazania placu budowy i zobowiązuje się do przejęcia terenu budowy od Zamawiającego we 
wskazanym terminie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminie do …………………. 
miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia zawarcia umowy – tj. do dnia ………………………... 

3. W związku z koniecznością przeprowadzenia pełnej procedury odbiorowej termin zakończenia robót 
powinien być ustalony na 21 dni przed terminem wykonania zamówienia.  

4. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za teren budowy od momentu jego przekazania.  
5. Za termin wykonania Umowy Strony uznają dzień bezusterkowego odbioru robót budowlanych wraz 

z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego i przekazaniem mu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
oraz dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 7 wzoru umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w oparciu o przedłożony  
i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej: harmonogram) 
stanowiący załącznik nr 4 do umowy.  

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 
umowy harmonogram finansowo – rzeczowy. 

8. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram finansowo – rzeczowy stanowić będzie podstawę 
rozliczania wynagrodzenia, płatnego na podstawie odbiorów częściowych.  

9. Zmiana zatwierdzonego harmonogramu dopuszczalna jest wyłącznie za pisemną zgodą 
Zamawiającego. Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia dla Wykonawcy do 
dnia przedłożenia i zatwierdzenia zamiennego harmonogramu.  

10. Termin wykonania Umowy może ulec zmianie wyłącznie w wypadkach przewidzianych Umową,  
z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

 
§3. 

 
Warunki wykonania przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, osobami, 

umiejętnościami, potencjałem technicznym, potencjałem ekonomicznym, środkami oraz 
uprawnieniami niezbędnymi w celu należytego wykonania Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością przy uwzględnieniu 
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. Wykonawca odpowiada za 
przestrzeganie właściwej technologii wykonania przedmiotu Umowy, przepisów prawa, 
przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 
a także właściwą organizację pracy i zachowanie ładu oraz porządku przy wykonywaniu przedmiotu 
Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt: 
1) zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia 

niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia ewentualnych wad powstałych przy 
wykonywaniu umowy, 

2) pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców, 
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3) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty, 
4) ponosić odpowiedzialności za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa 

osób przebywających na placu budowy i mienia, oraz za metody organizacyjno – techniczne 
stosowane na placu budowy, 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - 
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

6) składować i usuwać wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady  
i śmieci a także zbędne urządzenia prowizoryczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, 

7) uporządkować teren budowy oraz tereny bezpośrednio sąsiadujące z terenem budowy oraz 
odtworzyć pierwotny stan nawierzchni dróg dojazdowych wykorzystanych przez Wykonawcę 
w celu dojazdu na teren budowy. 

8) sporządzić i dostarczyć dokumentację odbiorową zgodnie z Umową. 
4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje wszystkie czynności niezbędne  

w celu należytego wykonania Umowy (w tym zaplecze) w sposób jak najmniej uciążliwy dla 
Zamawiającego oraz innych osób korzystających z nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy. 
Wszelkie koszty niezbędne w celu należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca, chyba że 
Strony umówią się inaczej. 

5. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami prawa oraz 
udostępnienia im wszelkich danych i informacji wymaganych przepisami prawa, 

2) informowanie Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu oraz robót zanikających nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed 
planowanym terminem wykonania tychże robót. W wypadku zaniechania tego obowiązku 
Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt i ryzyko dokonać odkrycia wykonanych robót 
zanikowych (zakrytych) lub dokonania odwiertów (otworów) niezbędnych w celu inspekcji 
należytego wykonania tychże robót, a ponadto Wykonawca zobowiązuje się przywrócić 
wykonane roboty do stanu pierwotnego tj. stanu sprzed podjęcia czynności niezbędnych w celu 
ustalenia przez Zamawiającego czy ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty, co nie 
wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za powstałą z tego tytułu szkodę. 

6. Wykonawca nie ma prawa wykonać i żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe 
lub zamienne zrealizowane bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. O ile nie umówiono się inaczej, wszelkie materiały, urządzenia oraz zgody niezbędne w celu 
należytego wykonania umowy zapewnia Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia.  

8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania Umowy winny być dostarczone jako nowe, a użyty przy 
wykonaniu Umowy sprzęt i urządzenia winny być dopuszczone do użytkowania i eksploatacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

9. Wykonawca może stosować przy wykonywaniu przedmiotu umowy wyłącznie wyroby wprowadzone 
do obrotu zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. 2017. poz. 1332 z późn. zm.).  

10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie przewidziane prawem 
dokumenty dotyczące dopuszczenia użytych wyrobów do obrotu, a w szczególności certyfikat znaku 
bezpieczeństwa, krajową deklarację zgodności lub krajowe oceny techniczne (zastępujące aprobatę 
techniczną), (europejską) aprobatę techniczną, na wszystkie użyte wyroby, nie później niż z chwilą 
ich dostarczenia na teren budowy, a w każdym wypadku przed zabudowaniem danego wyrobu. 
Zaniechanie powyższego obowiązku stanowi należyte wykonanie Umowy a zarazem warunek 
dokonania odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. 

11. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest udzielić w zakreślonym terminie 
wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących wykonania umowy, w tym dostarczyć żądane przez 
Zamawiającego dokumenty związane z wykonaniem Umowy. 
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12. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany uzgodnionych materiałów/wyrobów w trakcie 
realizacji Umowy, Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę 
Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

13. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do kontroli jakości realizowanych robót oraz żądania 
przeprowadzenia badań jakości użytych materiałów, w tym materiałów/wyrobów zabudowanych, w 
związku z czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał 
ludzki oraz materiały wymagane do ich zbadania. W przypadku kiedy wynik danego badania 
wskazywać będzie na nienależyte wykonanie Umowy lub naruszenie obowiązujących przepisów 
prawa, całkowity koszt badania poniesie Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszt 
przeprowadzonego badania ponosi Zamawiający. Wyboru osoby właściwego biegłego rzeczoznawcy 
dokonuje Zamawiający.  

14. Wykonawca w przypadku wykonywania robót elektrycznych zobowiązuje się  
do ustanowienia kierownika robót, który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie oraz do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów. 

15. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy Wykonawcy aż do dnia protokolarnego przekazania 
terenu budowy Zamawiającemu, Wykonawca staje się wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z 
dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z 
przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych lub 
ekologicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do utylizacji. 
Odpady budowlane posiadające wartość rynkową, a w szczególności odzyskany złom, winny zostać 
przekazane Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sposobu 
zagospodarowania odpadów oraz utylizacji, nie później niż w dniu dokonania odbioru przedmiotu 
umowy.  

16. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić wszelkie media i 
zgody niezbędne w celu należytego wykonania umowy, a w szczególności media w postaci energii 
elektrycznej i wody.  

17. Strony uzgadniają, iż począwszy od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do chwili 
podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, Wykonawca na 
zasadzie ryzyka ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie budowy, 
chyba że szkoda została wyrządzona przez osobę, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
a osoba ta była upoważniona do przebywania na terenu budowy. 

 
 

§ 4. 
 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za należyte wykonanie całości przedmiotu Umowy wynosi 
………………… zł netto + ………………… zł podatek VAT =  ………………….. zł brutto 
(słownie: …………………………. złotych brutto).  

2. Powyższa kwota stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie całości 
przedmiotu umowy i w szczególności obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie  
i dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz pozostałej wymaganej prawem dokumentacji, 
koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, 
sporządzenia dokumentacji odbiorowe, a także wszelkie inne koszty, których poniesienie okazało się 
niezbędne w celu należytego wykonania Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego, o którym mowa  
w ust. 1 wartości robót nie wykonanych, a ujętych w cenie na podstawie kosztorysu poglądowego 
stanowiącego załącznik nr 6 do umowy.  

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rzecz Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, 
doręczonej na adres MZBM-TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec wraz  
z niezawierającym zastrzeżeń Zamawiającego właściwym protokołem odbioru, podpisanym przez 
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właściwego Inspektora Nadzoru, w terminie 30 dni od dnia doręczenia ww. dokumentów 
Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez 
………………………………… pod numerem …………………………….. z uwzględnieniem 
postanowień ust. 5. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

5. Pierwsza płatność nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający sfinansuje 
zadanie w terminie kolejnych 24 miesięcy, wypłacając kwotę stanowiącą równowartość Ceny brutto 
oferty za realizację całości niniejszego zamówienia, w 23 (dwudziestu trzech) równych miesięcznych 
transzach, w wysokości po ………………………zł. netto i 24 (dwudziestej czwartej) transzy, 
stanowiącej pozostałą część Ceny brutto oferty. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do 
przekładania Zamawiającemu miesięcznego przerobu za dany miesiąc po jego zakończeniu w oparciu 
o zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy oraz poglądowy kosztorys dołączony do umowy. 

6. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP: 644-350-54-98 
7. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP: …………………… 
8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. Przedmiotowe dokumenty powinny być przedłożone Zamawiającemu w terminie nie 
później niż na 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu płatności. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. 

10. 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 zamówienia na roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4. Zapłata 
wynagrodzenia 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. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwi ć Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

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

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

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

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

14. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy albo konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 
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15. Wykonawca nie może bez zgody Zmawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy na osobę trzecią.  
 

§5. 
 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy/om  
na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, przepisie art. 647(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz  
w postanowieniach niniejszej umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę/ów umowy z dalszymi 
podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować  
z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 

1) 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. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec 
danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić 
tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy; 

2) przepis określony w pkt a) stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
3. Wykonawca, zgodnie z złożoną ofertą, przy pomocy niżej wymienionych Podwykonawców 

zobowiązał się wykonać następujący zakres robót:  
 

Zakres robót Podwykonawca 
  
  
  

 
4. Pozostały zakres robót objętych przedmiotem Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać siłami 

własnymi bez udziału podwykonawców, chyba że wniosek Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę 
na powierzenie danego zakresu robót wskazanemu podwykonawcy na piśmie pod rygorem 
nieważności.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. 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 budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia a 
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także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Postanowienia ust. 5 – 19 stosuje się. 

8. Zmiana sposobu realizacji umowy związana z udziałem podwykonawców, nastąpić może zgodnie z 
zasadami, o których mowa w § 14. 

9. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie części umowy, 
Wykonawca odpowiada jak za własne. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom 
nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca, 
który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

11. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a także odpowiednio projekty 
tych umów) na roboty budowlane powinny zawierać co najmniej: 
1) oznaczenie stron, pomiędzy którymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo; 
2) dokładny opis zakresu podzlecanych robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o 
podwykonawstwo) z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą); 

3) termin wykonania i odbioru zleconych robót (w tym terminy odbiorów częściowych i odbioru 
końcowego, itp., potwierdzonych rozliczeniem finansowo-rzeczowym/protokołem odbioru i 
stanowiących podstawę do wystawienia faktur), który będzie zgodny z terminami określonymi 
w niniejszej umowie lub w harmonogramie rzeczowo – finansowym; 

4) wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych w ramach umowy o 
podwykonawstwo; 

5) warunki płatności, w tym termin płatności zgodny z postanowieniami ust. 9 niniejszego 
paragrafu, liczony od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 

6) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze podwykonawstwo na 
roboty budowlane, a także ich zmian wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

7) zakaz zawierania umów o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed uzyskaniem 
akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego; 

8) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane, a także jej zmian; 

9) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której 
przedmiotem są dostawy i usługi z zastrzeżeniem postanowień ust. 16; 

10) zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej 
płatności Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia powstania 
zaległości; 

11) zobowiązanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde 
jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę 
wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów (tj. oświadczeń, 
czytelnych kopii dokumentów księgowych: faktur, potwierdzeń, przelewów, rachunków itp.); 
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12) zobowiązanie podwykonawcy do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich 
dokumentów kierowanych do Wykonawcy związanych z nieterminowym regulowaniem 
wynagrodzenia; 

13) wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy 
podwykonawstwa; 

14) zobowiązanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym 
artykule przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą; 

15) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, który nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

16) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakości, jaki 
wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

17) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

12. Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia 
Zamawiającemu, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu o 7 dni w przypadku 
przedłożenia przez Wykonawcę w okresie jednego tygodnia, więcej niż 3 projektów umów, jeżeli: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu; 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9. 

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego do 
treści projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy (lub odpowiednio 
dalszemu podwykonawcy) realizacji robót do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego 
treści projektu umowy na roboty budowlane. 

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

15. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem 
są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 10, w terminie 14 dni od jej 
przedłożenia. 

16. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 14, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą robót budowlanych lub 
zawarcie umowy dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robót budowlanych mimo sprzeciwu 
Zamawiającego jest w stosunku do Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie 
dopuści takiego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. Jeżeli pomimo sprzeciwu 
Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przystąpi do robót, Zamawiający 
uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych w tym zakresie do czasu przedstawienia 
Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, która zostanie przez Niego zaakceptowana. 
Okres wstrzymania robót, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie kwalifikowany, jako zwłoka 
Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Wykonawca zapłaci karę umowną, o której 
mowa w § 11 ust. 1 pkt 12 za podjęcie (pomimo sprzeciwu Zamawiającego) robót przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został prawidłowo zgłoszony w trybie 
określonym w ust. 4 -14 niniejszego paragrafu. 

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
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o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy  
niż określony w ust. 9, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §10 ust. 3 
pkt 11. 

19. Postanowienia ust. 4 - 17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
20. Niezależnie od postanowień ust. 4 – 17 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy 

na teren budowy, w celu wykonania robót, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu  
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może 
umożliwi ć Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi 
postanowieniami postępowanie Wykonawcy skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie 
z § 11 ust. 1 pkt 12. Wykonawca winien również poinformować każdorazowo Zamawiającego  
o zakończeniu wykonywania zakresu robót przez danego Podwykonawcę. 

21. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne 
działania i zaniechania. 

22. Podwykonawcy muszą prowadzić roboty pod kierunkiem osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia. 

23. W przypadku naruszenia postanowień określonych w ust. 1 pkt a) lub w ust. 5 Zamawiający  
ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od podjęcia przez niego informacji o zdarzeniach 
stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości określonej  
w § 11 ust. 1 pkt 10. 

 
§ 6. 

 
Zasady współpracy  

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad odpowiednim przebiegiem robót 

pod względem ich zgodności z prawem, sztuką budowlaną i dostarczoną dokumentacją  
 
a) w zakresie robót budowlanych jest Inspektor Nadzoru robót budowlanych w osobie 

…………………………….  
 

Numer telefonu Adres poczty elektronicznej 
  
 
b) w zakresie robót z branży elektrycznej Inspektor Nadzoru robót elektrycznych w osobie 

……………………. 
 
Numer telefonu Adres poczty elektronicznej 
  

 
c) w zakresie robót z branży instalacji i sieci sanitarnych  Inspektor Nadzoru robót sanitarnych w 

osobie ……………………. 
 

Numer telefonu Adres poczty elektronicznej 
  

 
 
d) w zakresie robót ze specjalności drogowej Inspektor Nadzoru robót drogowych w osobie 

……………………. 
 

Numer telefonu Adres poczty elektronicznej 
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2. Wyżej wskazani Inspektorzy Nadzoru pełnią obowiązki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2017. poz. 1332 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, iż Inspektor Nadzoru nie 
jest umocowany do zlecenia w imieniu Zamawiającego robót dodatkowych, zamiennych lub innych 
tego rodzaju robót, których zakres nie wynika z Umowy. Ponadto Inspektor Nadzoru nie jest 
uprawniony do składania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek oświadczeń woli w przedmiocie 
zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy, a także zwolnienia Wykonawcy z wykonania 
jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

3. Wykonawcę reprezentuje Kierownik Budowy w osobie ……………………………. 
 

Numer telefonu Adres poczty elektronicznej 
  
 

4. Kierownik Budowy wyznaczony przez Wykonawcę zobowiązany jest do należytego wykonania 
wszystkich obowiązków wynikających w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. 
U. 2017. poz. 1332 z późn. zm.). Wymaga się aby Kierownik Budowy był stale dostępny na terenie 
budowy. 

5. Przedmiot umowy realizowany będzie przez osoby w składzie minimalnym wskazanym przez 
Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą. Skład osób nie może zostać zmieniony w trakcie realizacji 
umowy bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej informacji, 
wraz z wyjaśnieniami przyczyn, o proponowanej zmianie oraz wyrażenia pisemnej zgody przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie proponowanych osób będą takie same lub 
wyższe od kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego w warunku 
udziału w postępowaniu, określonym w SIWZ. W celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji 
stopnia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia, 
wraz z ww. informacją o proponowanej zmianie, wykazu osób oraz kopii uprawnień budowlanych i 
aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Zmiana taka 
może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn i nie będzie stanowiła zmiany umowy. 
W przypadku naruszenia postanowień tego ustępu umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od podjęcia przez niego informacji o zdarzeniach stanowiących podstawę 
do odstąpienia od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt 10. 

6. O ile Umowa nie stanowi inaczej, bieżąca wymiana informacji pomiędzy Stronami związana  
z realizacją Umowy odbywać się będzie za pośrednictwem wyżej wskazanych przedstawicieli Stron,  
z uwzględnieniem wymogu dokonania wpisu do dziennika budowy. 

7. Wszelkie oświadczenia woli Stron dla swej skuteczności winny być w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, na aktualny adres siedziby danej Strony. 

8. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o wszelkich 
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie Umowy, w tym mogą uniemożliwi ć 
lub znacznie utrudnić należytą współpracę Stron. W szczególności dotyczy to zmiany adresu dla 
korespondencji, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz numerów rachunków 
bankowych. Zmiana powyższych danych nie stanowi zmiany Umowy, nie mniej Strona dokonująca 
zmiany zobowiązana jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. W braku 
niezwłocznego powiadomienia o zmianie, zmiana taka nie może wywołać negatywnych skutków dla 
drugiej Strony, a w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana 
za skutecznie doręczoną, zaś Strona ponosząca odpowiedzialność za zaniedbanie niniejszego 
obowiązku zobowiązana będzie do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. 

9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby  osoby 
wykonujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie zatrudnione były na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn Dz. U. z 2018 r., 
poz. 108 z późn. zm.). 

10. Wymóg, o którym mowa w ust. 9, dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują 
czynności określone w dokumentacji (projekt budowlany oraz STWiORB) i przedmiarach robót 
bezpośrednio związane z pracami ogólnobudowlanymi. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową 
i robotami, osób sporządzających świadectwo charakterystyki energetycznej, dokumentację 
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geodezyjną oraz osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów 
zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie 
w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 

11. Wykonawca musi zatrudniać osoby, które będą uczestniczyć w  wykonaniu zamówienia na podstawie 
umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną  lub przez pracodawcę, 
Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  na to miejsce innej osoby. 

12. Wykonawca jest zobowiązany wraz z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy na każde 
wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, a jeżeli strony nie ustalą innego 
terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu poświadczone za 
zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych umów 
o pracę potwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć lub uczestniczą w wykonaniu 
zamówienia zatrudnione są na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. 

13. Kopie umów, o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. 

14. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z 
osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób, które będą 
uczestniczyć lub uczestniczą w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę. 

15. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 
Pzp, Zamawiający jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 
świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

16. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób, które będą uczestniczyć lub uczestniczą w wykonaniu 
zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt. 11 umowy. 

17. Zamawiający zastrzega, że wraz z zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzających 
posiadane uprawnienia budowlane i przynależność do izby branżowej osób, które będą uczestniczyć 
w realizacji zamówienia, których komplet stanowi Załącznik nr 5 do umowy. 
 
 

§ 7. 
 

Odbiór przedmiotu umowy 
 

1. Strony ustalają odbiór końcowy przedmiotu Umowy, który obejmować będzie skwitowanie 
należytego wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy.  

2. Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu do użytku w stanie gotowym po 
bezusterkowym odbiorze ostatecznym robót. Wykonawca jest zobowiązany w imieniu 
Zamawiającego uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

3. Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych przedmiotu Umowy zgodnie  
z zaawansowaniem robót wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu.  

4. Strony uzgadniają, że dokonanie odbioru częściowego ma na celu wyłącznie rozliczenie danego, 
zgłoszonego do odbioru etapu robót zgodnie z Umową, a sporządzenie protokołu odbioru 
częściowego przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłoszenia 
wad i innych zastrzeżeń dotyczących odebranych już wcześniej robót na późniejszym etapie 
wykonania Umowy, a w szczególności w trakcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
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5. Wykonawca zgłasza gotowość robót do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zamawiający 
wyznaczy termin odbioru bez nadmiernej zwłoki, informując Wykonawcę o wyznaczonym terminie 
dokonania odbioru. 

6. Odbioru przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego dokona komisja w składzie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. W czynnościach odbiorowych zobowiązany jest wziąć udział Kierownik 
Budowy, pod rygorem uznania, iż Wykonawca nie przystąpił do odbioru w wyznaczonym terminie. 

7. Strony postanawiają, że ustalenia z czynności odbiorowych każdorazowo znajdą potwierdzenie  
w sporządzonym przez Strony protokole odbioru przedmiotu Umowy. W szczególności w protokole 
ustala się czy Wykonawca na dzień dokonania odbioru dostarczył kompletną dokumentację 
wymaganą Umową, a także określa się termin usunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru 
przedmiotu Umowy.  

8. W celu rozwiania ewentualnych wątpliwości ustala się, że Wykonawca w dniu odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy zobowiązany jest dostarczyć: 
1) komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie użytych materiałów/wyrobów do obrotu,  

a także potwierdzających zgodność dostarczonych materiałów/wyrobów z Umową, w tym atesty, 
chyba że dokumentacja ta została już przekazana w trakcie przeprowadzonych odbiorów 
częściowych,  

2) dokumentację powykonawczą, na którą składa się dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 
3) ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów objętych przedmiotem Umowy, 
4) kompletną dokumentację uprawniającą do realizacji uprawnień gwarancyjnych wobec sprzedawcy 

materiałów/wyrobów lub urządzeń dostarczonych w ramach Umowy, 
5) komplet pozostałych dokumentów wymaganych przepisami prawa, w tym dokumenty wymagane 

na podstawie art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017. poz. 1332 z 
późn. zm.), w tym oryginał dziennika budowy, określone w tym przepisie oświadczenie 
Kierownika Budowy, 

6) świadectwo energetyczne dla obiektów przekazanych w ramach odbioru, 
7) wyniki badań zagęszczenia gruntu, 
8) oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców, iż na dzień dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca/ Podwykonawca nie zalega wobec podwykonawców 
i dalszych podwykonawców z zapłatą wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, 
chyba że zapłata całości wynagrodzenia wynika już z wcześniej przedłożonych dowodów zapłaty 
wynagrodzenia. 

9. Zamawiający uprawniony jest do odmowy przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy lub 
przerwania prowadzonych czynności odbiorowych w wypadku gdy stwierdzi, że przedmiot Umowy 
nie został zakończony, a w szczególności posiada wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, teren budowy nie został uporządkowany lub też nie została dostarczona kompletna 
dokumentacja wymagana Umową. 

10. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w wypadku odmowy lub 
nieprzystąpienia przez Wykonawcę do odbioru przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie, bez 
uprzedniego powiadomienia o niemożności uczestnictwa Wykonawcy w danym terminie z przyczyn 
od niego niezależnych, Zamawiający na mocy Umowy zostaje uprawniony do dokonania 
jednostronnego odbioru przedmiotu Umowy. Kopia sporządzonego protokołu odbioru przedmiotu 
Umowy zostanie w takim wypadku przekazana Wykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w ciągu 21 dni od daty ich stwierdzenia przez 
Zamawiającego.  

12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad i usterek niedających się do usunięcia 
Zamawiający może: 
1) Obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie kosztorysu poglądowego 

stanowiącego załącznik nr 6 do umowy, 
2) Odstąpić od umowy, 
3) Żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 



 17

13. Wykonawca zobowiązany jest ponownie zgłosić gotowość przedmiotu umowy do odbioru 
niezwłocznie po usunięciu stwierdzonych wad. Zamawiający dokonana ponownego odbioru 
przedmiotu umowy na zasadach określonych w Umowie.  

14. Strony ustalają gwarancyjny odbiór przedmiotu Umowy, który zostanie dokonany nie wcześniej niż 
na 30 dni przed upływem okresu gwarancji. Celem gwarancyjnego odbioru przedmiotu Umowy jest 
ustalenie należytego wykonania przedmiotu Umowy przed upływem okresu udzielonej gwarancji  
oraz ewentualne wyznaczenie Wykonawcy terminu na usunięcie wad stwierdzonych w okresie 
gwarancji. Do odbioru gwarancyjnego przedmiot Umowy stosuje się odpowiednio wszystkie 
powyższe postanowienia niniejszego paragrafu. 

15. Zamawiający wyznacza pogwarancyjny odbiór robot po upływie terminu gwarancji ustalonego w 
umowie oraz termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad po upływie okresu gwarancji. 

16. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek Wykonawca zobowiązuje się 
do ich usunięcia w ciągu 21 dni od daty ich stwierdzenia przez Zamawiającego.  

 
 

§ 8 
 

Rękojmia 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu 
umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniem postanowień niniejszej 
umowy.  

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte  
w dokumencie gwarancji, a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.  

3. Termin rękojmi jest równy 60 miesięcy. Bieg terminu rozpoczyna się w dacie podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad 
przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. 

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (nr ……….) oraz potwierdzi faksem (nr 
…………) lub pisemnie na adres Wykonawcy.  

6. W terminie określonym w ust. 4 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
albo obniżeniu ceny z powodu wady przedmiotu umowy lub jego części. Jeżeli Zamawiający zażądał 
wymiany przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą 
bezskutecznego upływu terminu do wymiany przedmiotu umowy lub jego części lub usunięcia wady.  

7. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi 
termin do wykonania innych uprawnień, przysługujący Zamawiającemu z tego tytułu, ulega 
zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  

8. W przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu  
do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy  
o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków 
wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

9. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę Zamawiający może złożyć oświadczenie  
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż 
w terminie każdorazowo ustalonym przez Strony i bez nadmiernych niedogodności dla 
Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie z zachowaniem zasad 
określonych w ust. 10. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot umowy lub jego część 
była już wymieniony/-a lub naprawiony/-a przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość 
obowiązkowi wymiany przedmiotu umowy lub jego części na wolny/-ą od wad lub usunięcia wady.  



 18

10. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę, Zamawiający może żądać jego wymiany na wolny 
od wad albo usunięcia wady. Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy lub jego 
części w terminie rękojmi odbywać się będzie bezpłatnie (dotyczy to wszelkich czynności podjętych 
w związku z usunięciem wady), w terminach każdorazowo ustalonych przez Strony umowy.  

11. Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenia Zamawiającego o wyborze innego 
uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi, wymaga zawsze formy pisemnej.  

12. W przypadku gdy brak jest podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi, Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów.  

13. Za wadę istotną uważa wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub 
sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.  

 
§ 9. 

 
Gwarancja jakości 

 
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości: 

1) na wykonany przedmiot Umowy na okres ………… lat, licząc od daty podpisania przez 
Zamawiającego protokołu bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu umowy bez 
zastrzeżeń, 

2) na zamontowane materiały, itp. wynosi 12 miesięcy, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, 
zgodnie z gwarancją producenta, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu 
końcowego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca na własny koszt i ryzyko usunie zgłoszone wady  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, chyba że Strony uzgodnią termin usunięcia wady.  

3. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, wada winna być usunięta w miejscu, w którym przedmiot Umowy 
znajdował się w chwili zgłoszenia wady. 

4. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie podając termin i miejsce oględzin 
istnienia wady, co potwierdza się sporządzonym protokołem.  

5. Zgłoszona wada zostanie usunięta przez Wykonawcę, chyba że usunięcie wady wymaga udziału osób 
trzecich, na co wymagana jest zgoda Zamawiającego udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu Umowy.  

7. W celu rozwiania wątpliwości Umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy  
w rozumieniu art. 577 i nast. Kodeksu Cywilnego. 

8. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w corocznych 
przeglądach gwarancyjnych, o przeprowadzeniu których zostanie powiadomiony z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Postanowienie § 7 pkt 14 stosuje się odpowiednio. Ostatni przegląd gwarancyjny 
zostanie przeprowadzony na zasadnie odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy. Zamawiający 
poniesie koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń w zakresie 
przewidzianym przez producenta urządzeń. 

9. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia szkody 
poniesionej z powodu istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

10. W wypadku gdy na jakiekolwiek wyroby użyte w celu należytego wykonania przedmiotu umowy 
została udzielona gwarancja, a Wykonawcy został w związku z tym wydany dokument gwarancyjny, 
Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu oryginał takiego dokumentu nie później niż w 
terminie końcowego odbioru przedmiotu umowy. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu 
gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie 
zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.  

11. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia i roboty w zakresie zieleni na okres 12 
miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego.  

12. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia 
stwierdzonych wad i usterek Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich 
usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych.  
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13. Zamawiający może według swojego wyboru wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.  
14. Koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie obowiązywania gwarancji nie obciążają Wykonawcy, 

chyba, że nadmierna lub częstsza niż przewiduje producent ich wymiana spowodowana będzie wadą 
urządzenia lub instalacji, w której są zabudowane. Ciężar udowodnienia, że nadmierne lub częstsze 
zużycie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy spoczywa na Wykonawcy. Z uwagi na 
udzieloną gwarancję wymianę materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji przeprowadza 
Wykonawca w czasie zapewniającym stałą pracę urządzeń. Przerwa w pracy urządzenia dłuższa niż 
24h (od momentu zgłoszenia) powoduje przedłużenie terminu gwarancji danego urządzenia o czas 
wyłączenia urządzenia z pracy.    

§ 10. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości ……………….. zł 
(słownie: ………………………….. 00/100 złotych), stanowiącej ………….. %  ceny całkowitej 
podanej w ofercie, w formie …………………… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na dokonanie przez Zamawiającego 
potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy roszczeń z tytułu kar umownych oraz 
innych roszczeń Zamawiającego wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: 
1) część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową,  

w wysokości 70% całości zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie do 30 dni od 
bezusterkowego odbiór robót budowlanych, 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% całości zabezpieczenia, służąca do pokrycia 
roszczeń w ramach rękojmi za wady zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

5. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 
jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. W wypadku udzielenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, zabezpieczenia winno spełniać 
wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszej postanowienie 
stosuje się odpowiednio w wypadku zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w formie innej 
aniżeli w pieniądzu oraz w wypadku konieczności przedłużenia zabezpieczenia w formie innej aniżeli 
w pieniądzu. 

7. W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe 
wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych na podstawie gwarancji w 
depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci je bezpośrednio Zamawiającemu. 

8. Wszelkie koszty i opłaty związane z udzieleniem, przedłożeniem okresu obowiązywania bądź zmianą 
sposobu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi wyłącznie Wykonawca. 

9. Wszelkie kwestie związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będą rozwiązywane 
zgodnie z ustawą Pzp. 

 
§ 11. 

 
Kary umowne 

 
1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 
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1) za opóźnienie w odbiorze terenu budowy w terminie umownym lub za opóźnienie w przekazaniu 
Zamawiającemu harmonogramu w celu jego zatwierdzenia w terminie umownym, w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w umówionym terminie lub w usunięciu wady 
zgłoszonej w toku odbioru przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 
jakości/rękojmi za wady, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, licząc od upływu dnia, w którym wada miała zostać usunięta. 

4) za opóźnienie w przedłużeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub przedłużeniu 
umowy ubezpieczenia na dalszy okres obowiązywania Umowy, w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

5) w wypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, za każdy wypadek braku zapłaty lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia, 

6) w wypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego, za każdy wypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

7) w wypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, za każdy 
wypadek poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, 

8) w wypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, za każdy wypadek braku zmiany umowy  
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

9) w wypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w 
tym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

10) w wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

11) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób, które będą uczestniczyć lub uczestniczą  
w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego. 

12) w przypadku podjęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został 
zgłoszony w trybie określonym w § 5 ust. 19 – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, o 
którym mowa w § 4 ust. 1, za każde zdarzenie. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  
z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego. 

3. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o wynagrodzeniu umownym należy przez to rozumieć 
wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w wypadkach 
gdy wyrządzona szkoda przenosi wartość zastrzeżonych w Umowie kar umownych. Rozwiązanie, 
wygaśnięcie czy też odstąpienie od Umowy z jakichkolwiek przyczyn nie powoduje wygaśnięcia 
roszczeń o zapłatę kary umownej czy też odszkodowania uzupełniającego. 

5. W wypadku gdy na skutek nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzonej na 
podstawie art. 59a ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017. poz. 1332 z późn. zm.), wymierzona 
została kara, do której zapłaty został zobowiązany Zamawiający, Wykonawca zobowiązany zostanie 
do pokrycia kar nałożonych na powyższej podstawie, chyba że stwierdzone nieprawidłowości są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

6. W wypadku gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje Umowę w sposób nienależyty, jak 
też w wypadku, gdy Wykonawca nie usunął zgłoszonych wad w okresie udzielonej gwarancji lub w 
okresie rękojmi za wady, Zamawiający może powierzyć wedle swojego uznania całość lub część 
świadczeń realizowanych przez Wykonawcę, w tym usunięcie zgłoszonej wady osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia 
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stanu niezgodnego z umową/prawem w wyznaczonym dodatkowym terminie, bez konieczności 
uzyskania upoważnienia sądowego w tym zakresie, do czego Wykonawca niniejszym upoważnia 
Zamawiającego i zrzeka się odwołania tego upoważnienia z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku 
prawnego wynikającego z Umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy lub wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 
§ 12. 

 
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

 
1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oraz innych postanowień Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy w terminie 60 dni bez możliwości wniesienia jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę 
od dnia powzięcia wiedzy o następujących okolicznościach: 
1) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę w sposób nienależyty i pomimo 

wezwania na piśmie nie usunął stwierdzonego naruszenia lub też nie usunął skutków takiego 
naruszenia w zakreślonym terminie, a w szczególności nie przedłożył ważnej i aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej albo ważnego i zgodnego z Umową dokumentu zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, a także nie przedłożył Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu, 
zgodnie z Umową. 

2) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 
3) wszczęte zostało postępowaniu upadłościowe lub likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy, 
4) 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 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności:  
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;  

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;  

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 
które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi 
na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

W tych przypadkach wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy / rozwiązaniu umowy winno być złożone w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu Umowy. 
Skutki złożonego oświadczenia o odstąpieniu następują na przyszłość i nie mają wpływu na 
roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych, rękojmi za wady, udzielonej gwarancji oraz prawa 
do żądania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, a także pozostają 
bez wpływu na prawo Zamawiającego do powierzenia wykonania zastępczego na warunkach 
określonych w § 11 ust. 6 Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy / rozwiązania umowy, Wykonawcę obciążają następujące 
obowiązki: 
1) należytego zabezpieczenia przedmiotu Umowy w celu zapobieżenia ewentualnej szkodzie, 
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2) uczestniczenia w zdaniu terenu budowy Zamawiającemu i w sporządzeniu szczegółowego 
protokołu inwentaryzacji przedmiotu Umowy wykonanego na dzień rozwiązania Umowy, a także 
inwentaryzacji przedmiotu Umowy pozostałego do wykonania, przy udziale Zamawiającego, w 
terminie z nim uzgodnionym, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 
umowy, pod rygorem, iż w wypadku zaniechania niniejszego obowiązku Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Jednocześnie w wypadku zaniechania przez Wykonawcę 
obowiązku uczestniczenia w sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji przedmiotu 
Umowy Zamawiający uprawniony jest do dokonania inwentaryzacji bez udziału Wykonawcy oraz 
sporządzenia na tę okoliczność jednostronnego protokołu inwentaryzacji, który zostanie 
przekazany następnie Wykonawcy. 

3) niezwłocznego usunięcia zaplecza Wykonawcy i uporządkowania terenu budowy,  
jak i terenów bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy, nie później jednak niż  
w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, pod rygorem obciążenia Wykonawcy kosztami 
usunięcia lub przechowania zaplecza, kosztami bezumownego korzystania z zajętego terenu, a 
także kosztami uporządkowania terenu budowy, bez konieczności uzyskania w tym zakresie 
upoważnienia sądowego, do czego Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego i zrzeka 
się odwołania tego upoważnienia z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego 
wynikającego z Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy / rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Zamawiającego 
obciążają następujące obowiązki: 
1) udział w czynnościach sporządzenia protokołu inwentaryzacji czynności będących  

w toku, w celu ustalenia stanu wykonania przedmiotu umowy na dzień rozwiązania umowy,  
2) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonany przedmiot Umowy na warunkach 

przewidzianych Umową, według stanu wykonania przedmiotu Umowy na dzień rozwiązania 
umowy, ustalonego w oparciu o protokół inwentaryzacji zatwierdzony przez Zamawiającego, 
chyba że Zamawiający uzna, iż częściowe wykonanie przedmiotu Umowy nie ma dla niego 
znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez 
Zamawiającego cel Umowy, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy, pod warunkiem usunięcia przez Wykonawcę zaplecza i 
uporządkowania terenu budowy, jak i terenów bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy, 
zgodnie z Umową. 

 
§ 13. 

 
Ubezpieczenie 

 
1. Wykonawca oświadcza, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pozostaje w okresie 

od dnia ……………….. roku do dnia …………………. roku ubezpieczony z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej na podstawie polisy nr ………………….  wystawionej przez  
………………………….. na sumę gwarancyjną .......................... złotych.  

2. Dostarczona przez Wykonawcę polisa wraz z właściwymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz 
dowodem uiszczenia składek ubezpieczeniowych stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. W przypadku upływu terminu ważności polisy w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do  dostarczenia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej 
od odpowiedzialności cywilnej na dalszy okres obowiązywania umowy, nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień w którym upływa okres obowiązywania dotychczasowej umowy 
ubezpieczenia, wraz z właściwymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz dowodem uiszczenia 
składek ubezpieczeniowych.  

4. Zakres ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej musi zawierać klauzulę o 
odpowiedzialności za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli 
powstały w wyniku ich wadliwego wykonania.  
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§ 14. 
 

Zmiana Umowy 
 

1. Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i może 
nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w następujących 
wypadkach: 

1) terminu realizacji zamówienia: 
a) na skutek wystąpienia uzasadnionych przyczyn technicznych związanych z wykonaniem robót 

budowlanych, których nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
b) na skutek wystąpienie siły wyższej, której Strony nie mogły przewidzieć i której nie mogły 

zapobiec, ani której nie mogą przeciwdziałać, a która uniemożliwia Wykonawcy należyte 
wykonanie Umowy,  

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających należyte wykonanie Umowy, 
d) na skutek opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, 
e) wystąpienia kolizji robót budowlanych z robotami budowlanymi prowadzonymi równolegle 

przez inne podmioty,  
f) wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, 
g) ujawnienia niewypałów i niewybuchów, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, konieczności przeprowadzenia wykopalisk lub 
innych przeszkód o obiektywnym charakterze uniemożliwiających prowadzenie robót, 

h) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji wynikającej z inicjatywy Zamawiającego 
lub okoliczności które uniemożliwiają należyte wykonanie umowy, 

i) zawieszenia robót przez Zamawiającego; 
j) wykrycia wad w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach budowy, które 

uniemożliwiają należyte wykonanie Umowy, 
k) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej w celu zastosowania rozwiązań 

zamiennych.  
2) możliwość wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie 

zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, że zmiany nie mają 
istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot 
zamówienia określony w SIWZ. Niniejsza zmiana musi być zaakceptowana przez 
Zamawiającego i Wykonawcę; 

3) zmniejszenie wynagrodzenia: 
a) w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy lub zmian 

technologicznych korzystnych dla Zamawiającego lub zastosowania przez Wykonawcę 
preferencji cenowych. W zakresie zmiany wynagrodzenia dotyczącego robót zamiennych 
Zamawiający dopuszcza taką możliwość, jeżeli wartość tych robót nie przekroczy ceny 
ryczałtowej zaoferowanej przez Wykonawcę i ujętej w umowie. W przypadku potrzeby 
zrealizowania robót zamiennych znacznie przekraczających po zmianach cenę ryczałtową 
zamówienia Zamawiający ograniczy pierwotny zakres prac podlegający zmianom wraz ze 
zmniejszeniem wynagrodzenia.  

b) o wartość robót nie wykonanych, a ujętych w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę zgodnie z 
kosztorysem poglądowym stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, 

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT; 
d) obniżenie wynagrodzenia w proporcjonalnie do zakresu w przypadku istnienia usterki lub wady 

mającej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemożliwiających użytkowanie) 
oraz takiej, która odbiera cechy właściwe danemu obiektowi (zarówno funkcjonalne jak i 
estetyczne).  

4) zmiana zakresu robót (w tym zmiana dokumentacji projektowej), 
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zmiana dokumentacji projektowej, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa, a Wykonawca nie będzie żądał 
zwiększenia wynagrodzenia za wykonane roboty, w tym przypadku Wykonawca przedstawia 
protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową. Projekt wymaga 
zatwierdzenia przez projektanta, uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i akceptacji Zamawiającego,  
- przy czym powyższe zmiany zostaną ograniczone do zmian niezbędnych w celu zapewnienia 
należytego wykonania Umowy. O ile Umowa nie stanowi inaczej, powyższe zmiany nie mogą 
powodować zmiany terminu wykonania Umowy oraz nie mogą powodować zmiany wysokości 
umówionego wynagrodzenia. 
5) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron. 

 
 

§ 15. 
 

Pozostałe postanowienia 
 

1. Przeniesienie przez Wykonawcę wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym 
przelew wierzytelności na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania potrącenia jakiejkolwiek przysługującej mu wobec 
Zamawiającego wierzytelności, w tym wierzytelności wynikającej z Umowy, z jakimikolwiek 
wierzytelnościami przysługującymi Zamawiającemu wobec Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych  
w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, chyba że Wykonawca uzyskał w tym celu pisemną 
zgodę Zamawiającego lub ujawnienia informacji Wykonawca dokonuje na uprawnione żądanie 
organu albo ujawnieniu ulega informacja podana przez Zamawiającego do publicznej wiadomości.  

4. Wykonawca, o ile sam jest uprawniony, a Strony nie postanowiły inaczej, przenosi na 
Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego, nieograniczone majątkowe prawa autorskie do 
każdego utworu wykonanego w ramach umowy, a w szczególności majątkowe prawa autorskie do 
dokumentacji powykonawczej, co w każdym wypadku następuje z dniem wydania egzemplarza 
danego utworu Zamawiającemu, także w postaci elektronicznej. 

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, i ile nie zostały 
rozwiązane w sposób polubowny, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. Załącznikiem do niniejszej umowy, który stanowi integralną część umowy jest: 
 
1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami  

w tym Dokumentacja Projektową; 
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 
3) Załącznik nr 3 - Polisa OC działalności Wykonawcy; 
4) Załącznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy; 
5) Załącznik nr 5 – Kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane i przynależność do izby 
branżowej osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia; 

6) Załącznik nr 6 – Kosztorys poglądowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. 
7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

WYKONAWCA  ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 
 
 
 

 

 


