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                                                                           ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

UMOWA NR ……………… -WZÓR 

 

 

zawarta w dniu …………….. 2019 r. 

 

pomiędzy 

Gminą Łambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, NIP: 

7532391051, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Łambinowice – Tomasza Karpińskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Doroty Bugno 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 

…………………………………………………………………………………….……, NIP 

………………………................................................................................................................... 

z siedzibą w …………………..…………………………………………………………………, 

reprezentowanym w niniejszej umowie przez: ………………………...………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
o następującej treści: 

§ 1 

      Przedmiot umowy 

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986 ze zm.), zwaną dalej „Prawem zamówień publicznych”. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji in-

westycji pn. „Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości 

Łambinowice” (dalej: „Przedmiot umowy”). 

3. Zakres robót, sposób realizacji oraz warunki wykonania Przedmiotu umowy określają na-

stępujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę, 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej SIWZ), 

c) oferta Wykonawcy złożona na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia – załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy, 

d) przedmiar robót. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, SIWZ, 

złożoną ofertą oraz dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 

i  odbioru robót, zasadami powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególno-

ści zaś z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018r. poz. 1202 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych (dalej łącznie jako „Prawo 

budowlane”) i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

a także do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie, określonym w § 2 ust. 

2 umowy. 
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do pra-

widłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy nie wy-

mienione w dokumentacji i przedmiarze robót, a niezbędne do właściwego, wymaganego 

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

niezbędne do wykonania zadania. 

§ 2 

Termin wykonania 

1. Termin rozpoczęcia robót nastąpi niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy 

terenu robót (placu budowy). 

2. Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 14.08.2020 roku zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo – finansowym załączonym do projektu umowy. 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem 

budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy; 

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie placu budowy od Zamawiającego; 

2) Ustanowienie kierownika budowy zgodnie z warunkami decyzji pozwolenia na budowę 

nr 612/18 z dnia 12.07.2018 wydanego przez Starostę Nyskiego; 

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót, wykonanie zasilania placu budowy na 

własny koszt oraz pokrycie we własnym zakresie kosztów mediów; 

4) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy; 

5) Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, p.poż. i ochrony środowiska; 

6) Terminowa realizacja przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie; 

7) Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, 

koniecznych do uzyskania odbioru końcowego robót; 

8) Skompletowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych nie później 

niż w dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót: wszystkich wyników badań, 

pomiarów, atestów, świadectw jakości, certyfikatów oraz kart gwarancyjnych; 

9) Sporządzenie w dokumentacji odbiorowej wykazu dokumentów w tym certyfikatów 

i świadectw jakości materiałów; 

10) W przypadku zaistnienia obowiązku, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2018r. poz. 1202 ze zmianami) i dostarczenie Zamawiającemu jego kopii przed 

rozpoczęciem robót; 

11) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót w obiekcie i na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających 

związek z prowadzonymi robotami; 
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12) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

13) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

14) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w Prawie budowlanym, a także okazanie, na każde żądanie Zamawiającego 

lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub 

aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

15) Zagospodarowanie odpadów, powstałych w wyniku realizacji zamówienia, na własny 

koszt oraz w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

16) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: 

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 

21 z późn.zm.), 

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 21 z późn. zm.). 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

1) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

2) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,  

w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych  

w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub 

instalacji; 

3) Usunięcie w wyznaczonym terminie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez 

nadzór inwestorski w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie 

gwarancyjnym; 

4) Informowanie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na tok realizacji 

inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia budowy oraz do 

współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających 

zagrożeniom; 

5) Pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robót realizowanych 

przez podwykonawców; 

6) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, ważnej na czas trwania niniejszej umowy. 

1. Wykonawca oświadcza, że funkcje kierownika budowy będzie pełniła osoba wskazane 

w ofercie Wykonawcy; 

2. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać 

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy winna być potwierdzona 

pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w radach budowy, na każde wezwanie 

Zamawiającego. 

6. Wykonywania czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę; 
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7. Poinformowania Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich 

stwierdzeniu i dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

8. Obowiązki Wykonawcy określone w ust. 1 zostaną wykonane jego staraniem i na własny 

koszt. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz dokumentacją techniczną 

i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

10. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie obowiązują również w okresie usuwania wad 

i usterek ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji, aż do protokolarnego 

stwierdzenia usunięcia wad przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy, w tym w okresie gwarancji i rękojmi oraz 

niezakończonych rozliczeń z niej wynikających jest zobowiązany do informowania 

Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, 

o wszczęciu postępowania układowego bądź upadłościowego, a także o zmianie adresu 

siedziby firmy zmianie adresu zamieszkania jej właściciela pod rygorem skutków prawnych 

wynikających z zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na 

ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania 

robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. 

§ 5 

Wynagrodzenie i sposób rozliczenia 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z kosztorysów powykonawczych zatwierdzo-

nych przez przedstawiciela Zamawiającego, sporządzonych w oparciu o ilość faktycznie 

wykonanych i odebranych robót zakresu rzeczowego w danym roku, przyjęte ceny jednost-

kowe przypisane pozycjom kosztorysu ofertowego i czynniki cenotwórcze:       

R= _____ zł/r-godz., Kp=___ % (od ____), Kz= ___% (do __), Zysk= ___% (do _____), 

zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. 

2. Według zakresu i przedmiaru robót będącego podstawą sporządzania oferty, wynagrodzenie 

to na dzień podpisania umowy, zgodnie ze złożona ofertą Wykonawcy wynosi netto: 

_________________zł. słownie:_____________________________________. 

Uwzględniając podatek VAT w wysokości –____% ogólna wartość brutto wynosi 

________________ zł. słownie: _____________________________________. 

3. Kwota wynagrodzenia w sumie nie przekroczy……………………(kwota zabezpieczona w 

budżecie). W przypadku gdy z obmiaru wynikała będzie wyższa kwota- strony dokonają 

zmiany. 

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia ustalonych stawek i cen jednostkowych, cho-

ciażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i wzrostu stawek 

czynników cenotwórczych, cen materiałów, cen pracy sprzętu oraz innych składników kal-

kulacyjnych. 

5. Wielkości obmiarowe zakresu rzeczowego oraz rozliczenie końcowe w poszczególnych po-

zycjach kosztorysu ofertowego mogą ulec zmianie i będą zgodne z obmiarem końcowym 

wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozliczenie robót dodatkowych, nieuwzględ-

nionych przez Zamawiającego w przedmiarze robót, a niezbędnych do wykonania przed-

miotu zamówienia wynikających z technologii realizacji robót i stanowiących kontynuację 

prowadzonych prac dla zachowania ciągłości funkcjonalno-użytkowej przedmiotu zamó-

wienia przy zastosowaniu przyjętych w niniejszej umowie stawek czynników cenotwór-

czych i cen jednostkowych. Przed przystąpieniem do realizacji tych robót wymagane jest 

uzyskanie zgody Zamawiającego i projektanta oraz sporządzenia protokołu konieczności 
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określającego zakres tych robót. Przygotowanie tego protokołu spoczywa na Wykonawcy. 

Wartość dodatkowych robót nie może przekroczyć wartości określonych w § 12 ust.1 pkt.1-

6 umowy.  

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie materiałów zamiennych, rea-

lizację robót zamiennych, jeżeli wprowadzenie tych materiałów i robót nie wpłynie na pra-

widłowe wykonanie umowy oraz nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia 

w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz wynikającego z treści oferty. Przed przystąpieniem do realizacji tych robót wymagane 

jest uzyskanie zgody Zamawiającego, akceptacji projektanta (jeżeli jest wymagana), spo-

rządzenia protokołu konieczności określającego zakres tych robót. Przygotowanie tego pro-

tokołu spoczywa na Wykonawcy. 

8. Wyliczenie kosztów robót i prac nieuwzględnionych przez Zamawiającego w przedmiarze 

robót a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających ze zmian, na-

stąpi na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Wykonawcę przy zastosowaniu przyjętych 

w ofercie stawek czynników cenotwórczych i cen jednostkowych. W przypadku braku 

stawki ceny jednostkowej, Wykonawca sporządzi kalkulację przy uwzględnieniu stawek 

czynników cenotwórczych oraz kosztów materiałów i pracy sprzętu wynikający ze złożo-

nego kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku stawek w tym kosztorysie, zastosuje 

średnie ceny rynkowe. Kalkulacje te zostaną zweryfikowane przez inspektora nadzoru in-

westorskiego. 

9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne 

(w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót za-

miennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosz-

torysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys 

zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. 

O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wyko-

nawcę. Wykonawca w terminie do 5 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys 

różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy. 

10. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgod-

nieniu z Zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiają-

cego. 

11. Na wniosek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca nieodpłatnie będzie 

zobowiązany w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi opracować 

i przekazać Zamawiającemu w ustalonych terminach kosztorysy powykonawcze 

(uproszczone, szczegółowe, różnicowe), wyjaśnienia dotyczące realizacji robót, 

zestawienia rzeczowo – kosztowe lub inne dokumenty i informacje związane z realizacją 

zadania, w zakresie oraz w formie wymaganej przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. 

13. Rozliczenie robót będzie następować na podstawie faktur częściowych i końcowej. Faktury 

częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego danego etapu robót, a uregulowane będą w terminie do 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru danego elementu. Zastrzega 

się jednak, iż wynagrodzenie częściowe w okresie obowiązywania umowy, nie może 

przekroczyć łącznie 80% wartości niniejszej umowy, a faktury częściowe nie mogą być 

wystawiane na wartość niższą niż 10% wartości umowy, z uwzględnieniem ograniczenia 

wypłaty wynagrodzenia w 2019 roku na poziomie do 66% ofertowej wartości umowy. 

14. Podział na etapy wykazany w harmonogramie podyktowany jest koniecznością wypełnienia 

obowiązków przez Zamawiającego, wynikających z umowy o dofinansowanie realizacji 

inwestycji w ramach PROW 2014-2020. 
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15. Ostateczne rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie faktury końcowej 

wystawionej na podstawie końcowego protokołu odbioru robót. 

16. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie, że wszystkie 

należne na dzień wystawienia faktury VAT wynagrodzenia Podwykonawców zostały im 

wypłacone oraz oświadczenia Podwykonawców o opłaceniu przez Wykonawcę wszystkich 

wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

Dostarczenie przedmiotowych oświadczeń- załącznik nr 1 i 2 do Umowy stanowi warunek 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Nieuregulowanie przez 

Wykonawcę należnych świadczeń względem Podwykonawców upoważnia Zamawiającego 

do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za okres następny przewidziany w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym do czasu uregulowania zobowiązań względem 

Podwykonawców. 

17. Za wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne 

dowody, iż Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot 

należnych Podwykonawcy oraz dostarczy dowody na to, że Podwykonawca został 

powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, Zamawiający może zapłacić 

bezpośrednio Podwykonawcy całość lub części kwot należnych Podwykonawcy, co do 

których Wykonawca nie przedstawił powyższych dowodów. 

18. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przenieść na rzecz osób trzecich 

wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

19. Faktury należy wystawiać z następującymi danymi nabywcy: Gmina Łambinowice, 

ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, NIP 753–23–91–051. 

20. Za datę zapłaty Strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

21. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

§ 6 

Odbiory 

1.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

2.  Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie robót. 

3.  Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty wynikające z przepisów ustawy – Prawo Budowlane. 

4.  Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

5.  W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający odmówi 

odbioru końcowego do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Do robót, 

o których mowa powyżej zapisy ust. 1, ust. 2, ust. 4 stosuje się odpowiednio. W takim 

przypadku Zamawiający uzna Przedmiot umowy za należycie wykonany z chwilą odbioru 

końcowego potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad i usterek. 

6.  W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz przy 

przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt 

Wykonawcy. 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto 

tj.………………. zł (słownie: ………… złotych) w formie………………………........ 
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2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  

w następujących terminach: 

1)  70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2)  30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

3. Za dzień wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 

będzie uważany dzień odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu umowy, a w przypadku 

stwierdzenia w trakcie odbioru wystąpienia wad – chwila potwierdzenia przez 

Zamawiającego usunięcia ujawnionych wad. 

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z 

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

§ 8 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany 

do zapłaty kary umownej: 

1) za zwłokę w terminowej realizacji obowiązków wynikających z Umowy, 

w szczególności zaś za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy 

w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 5 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym  

mowa w § 5 ust. 1. 

4) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, za każdy dzień opóźnienia. 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty 

budowlane lub jej zmian w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy z podwykonawcą lub jej zmian w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty w 

wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 

ust. 1. 

8) w każdym przypadku za niezapewnienie przy realizacji zamówienia w trakcie jego 

trwania osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę o którym mowa 

w § 13 pkt.1 , w wysokości 400 zł za każdy dzień niezatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osoby na podstawie umowy o pracę, w stosunku do terminu 

określonego przez Zamawiającego. 

9) za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 pkt.6 – w wysokości 

po 400,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 

pkt.6. 
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1. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

3. Jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci możliwość 

otrzymania środków na sfinansowanie robót, dotacji lub wsparcia w innej formie, 

Wykonawca pokryje te straty, niezależnie od należnych kar umownych. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa 

zamówień publicznych. 

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

nowych terminów. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte 

w wyznaczonym terminie. 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

przez okres, co najmniej 15 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie; 

2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa 

dłużej niż 15 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Termin realizacji robót zostanie przekroczony przez Wykonawcę bez uzasadnionych 

przyczyn, o co najmniej 15 dni w stosunku do terminu zakończenia prac określonego w 

Umowie; 

4) Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące ustawy i normy w zakresie 

budownictwa – prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu przez cały czas 

obowiązywania Umowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub 

wskazaniami Zamawiającego pomimo wezwania przez Zamawiającego do należytego 

wykonania robót; 

6) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego 

w niniejszej umowie; 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż z powodu zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu – zgodnie 



9 
 

z przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 powinno 

zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie od umowy. 

5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno być stwierdzone pismem pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiają-

cego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień 

odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych ni-

niejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

niego; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzą-

dzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, zobowiązany jest 

do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zo-

stały wykonane do dnia odstąpienia; 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odnie-

sie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy 

pomiędzy Stronami w zakresie robót wykonanych do chwili odstąpienia od umowy. 

9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych przez 

art.145 Pzp. 

10. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy w przypadkach i na zasadach okre-

ślonych w art.145a Pzp. 

§ 10 

PodWykonawcy1 

(1obowiązuje w przypadku wprowadzania podwykonawców) 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi lub przy 

pomocy podwykonawców, za których działania lub zaniechania działań ponosi pełną 

odpowiedzialność. 

2. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących 

Podwykonawców: 

1/ Firma……………………………………………………………………………………………………. 

 Zakres…………………………………za kwotę:……………Słownie złotych:…………………… 

2/ Firma…………………………………………………………………………………………………… 
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 Zakres…………………………………za kwotę:……………Słownie złotych:…………………… 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania, a zamawiający 

wyraził pisemną zgodę na powierzenie wykonania. 

4. W przypadku korzystania przy wykonywaniu części przedmiotu zamówienia z udziału 

podwykonawców wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo w formie pisemnej. W razie niedopełnienia powyższego 

obowiązku umowa będzie bezskuteczna dla zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu projekt 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej 

zmiany, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania prac lub szczegółowego opisu prac 

określonych w projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, i 

wprowadzenia jej zmian. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi i jej zmian, której wartość jest równa lub przekracza 0,5% 

wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, i 

wprowadzenia jej zmian. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub niezgłoszenie pisemnego 

sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez zamawiającego, 

uważa się za akceptację przez zamawiającego odpowiednio projektu umowy, umowy i zmian tej 

umowy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 
10. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego dla Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

podwykonawcą. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę. 

12. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

dopuszcza zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub rezygnację z udziału 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana 

może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o 

braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

zamawiającego i Wykonawcy. 
14. Umowa o podwykonawstwo powinna zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią. 
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15. W umowie o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w niej za zakres prac nie przekroczyła 

wynagrodzenia przypadającego na ten zakres prac w niniejszej umowie. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na 

dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby w umowie z podwykonawcą przyjął na siebie 

obowiązek udzielania gwarancji zapłaty za zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę. 

18. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

19. Wykonawca do składanej faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wyłącznym 

wykonywaniu robót siłami własnymi lub informację o podwykonawcach, których roboty zostały 

objęte składaną fakturą, wraz z wartością tych robót. Przy składaniu faktury wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć oświadczenia swoich podwykonawców i ich dalszych 

podwykonawców, o uregulowaniu zobowiązań finansowych za wykonane roboty, objęte 

dotychczasowymi fakturami. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatność faktury Wykonawcy, 

do czasu złożenia powyższych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Do 

faktury końcowej wykonawca składa oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych jego 

podwykonawców, o całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych wynikających 

z wykonanych robót stanowiących przedmiot umowy. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego 

zatrzymania płatności przez zamawiającego, z powodu nie dołączenia do faktury w/w 

oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

§ 11 

Gwarancja 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu Umowy na 

okres …………………………………….. od dnia podpisania protokołu końcowego 

bezusterkowego odbioru robót. W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 

usunięcia zaistniałych wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

2.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa 

w Karcie gwarancyjnej- załącznik nr 3 do wzoru umowy, bądź po upływie terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 

wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

3.  Szczegóły gwarancji określa wzór Karty Gwarancyjnej, która stanowi Załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy. 

§ 12 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zgodnie z art.144 ust.1 pkt.1-6, ustawy pzp. 

Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

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

warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają 

ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i 

charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
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a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zmienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego. 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego. 

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

pierwotnie w umowie.  

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, 

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

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

umowie lub umowie ramowej; 

4)wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

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

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

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

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

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

podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień 

na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie. 

1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu przedmiotu umowy określonego kwotą na 

podstawie cen jednostkowych, odpowiednio do wartości zmniejszonego lub 

zwiększonego zakresu rzeczowego obliczonej na podstawie kosztorysu 

powykonawczego, gdy jego wykonanie  

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym; 

2) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy  

w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji,  

o której mowa w pkt. 1); 

3) zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w stosunku do założeń 

zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana jest niniejsza 

umowa, w przypadku gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu 

budowlanego, czy polepszeniem warunków eksploatacji, bądź gdy wykonanie 

w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe, 

a także w przypadku pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

4) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów 

budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie 

stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowlanego 

czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmiany przepisów prawa, a także 

w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego 
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przedmiotu umowy; 

5) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 

Pzp, 

6) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 

przekształceniem lub połączeniem z inną firmą w zakresie oznaczenia stron, 

7) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: 

a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym; 

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym 

pierwotnie terminie; 

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wy-

konywanie robót budowlanych zgodnie z przyjęta technologią lub spełnienie wy-

mogów technologicznych (opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i od-

bioru robót budowlanych), potwierdzonych wyciągiem (raportem) z zapisów da-

nych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 

d) konieczności zmniejszenia, lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego 

wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym; 

e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

f) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 

konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub 

zmian w projekcie; 

g) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 

wstrzymanie robót; 

h) konieczności zmiany finansowania; 

i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; 

j) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej 

konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań; 

k) przedłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym wynikającym z 

konieczności wykonania robót, o których mowa w art.144 ust.1, pkt. 1 – 6 ustawy 

Pzp, oraz w przypadku dokonania robót zamiennych. 

    6 )   zmiana harmonogramu  rzeczowego i/lub zmiana finansowania: 

a) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy w razie 

zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1) i odpowiednio do pkt. 2); 

b) na skutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3), 4); 

c) w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie 

zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 7); 

d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie gminy) lub 

zmian w potrzebach Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu 

publicznego; 

   7)  zmiana wysokości wynagrodzenia  należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług; 

b) pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, 

sprzętu. urządzeń w  razie zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt. 

3) lub 4); 

3.  Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia 

spółek handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa. 

4. Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach 
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określonych w art. 144 ust. 1 pkt.1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 

5. Dodatkowo wprowadza się następujące możliwości zmiany umowy: 

1) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

2) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających 

z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub 

powszechnie obowiązujących przepisów; 

3) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę; 

4) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl 

ustawy Prawo budowlane dokumentów; 

5) koniecznością wykonania robót zamiennych; 

6) koniecznością wprowadzenia zmian projektowych. 

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

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

7. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

1) Sposób inicjowania zmian: 

a) zmiana umowy może być dokonana na uzasadniony wniosek Stron; 

b)  Strony wnioskują do siebie w sprawie możliwości dokonania zmian. 

1) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian 

należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo 

Wykonawcy lub Zamawiającego, protokół konieczności itp. 

2) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania 

przez strony aneksu do umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić 

wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 

§ 13 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji 

zadania tj.: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych (tj. prace związane z 

przygotowaniem terenu pod budowę, roboty budowlane, transport samochodowy nie-

zbędny do realizacji zamówienia), w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrud-

nione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze 

zmianami). 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

oświadczenie oraz zanonimizowane dokumenty tj. potwierdzenie opłacania składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania na podstawie umowy o pracę  

dotyczące listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności 

wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Lista pracowników zatrudnionych na umowę o pracę winna określać w szczególności: Imię 

i nazwisko pracownika, zakres wykonywanych czynności, uprawnienia i doświadczenie. 

4. W przypadku wprowadzenia zmian w składzie osobowym, Wykonawca zobowiązany jest 

zaktualizować wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i przedstawić doku-

menty potwierdzające, że nowy pracownik posiada kwalifikacje nie mniejsze niż pracow-

nik, który był wskazany w wykazie pracowników.  
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5. Zamawiający w przypadku powzięcia wątpliwości co do sposobu zatrudnienia zastrzega 

sobie możliwość zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

6. Na etapie realizacji umowy - zamawiający może żądać w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie na każdym etapie realizacji umowy od Wykonawcy lub podwykonawcy: 

a) oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czyn-

ności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno w szczególności 

zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświad-

czenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na pod-

stawie umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpisy osoby uprawnionej do złożenia oświad-

czenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwyko-

nawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z do-

kumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i na-

zwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy w terminie określonym przez 

Zamawiającego w wezwaniu przedkładał będzie Zamawiającemu. 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwyko-

nawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pra-

cowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych oso-

bowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

7.   Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na pod-

stawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  punkcie 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wyso-

kości określonej w  §8 ust.1 pkt.8. Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwier-

dzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punk-

cie 1 czynności. Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wy-

konawcę kary umownej w wysokości określonej w  § 8 ust.1 pkt.9. Umowy. 

 

 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają ano-

nimizacji. Każda umowa powinna zawierać przeanalizowaną przez składającego pod kątem przepisów ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z prze-

pisami ww. ustawy. 

 

§ 14 

Roboty dodatkowe 

1. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać je na podstawie Aneksu do niniejszej umowy, przy czym wyliczenie wartości 
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tych robót musi być oparte na cenach jednostkowych i nośnikach cenotwórczych (stawka 

za roboczogodzinę, koszty ogólne, zysk i inne narzuty) przyjętych w kosztorysie oferto-

wym Wykonawcy.  

2. Wartość dodatkowych robót nie może przekroczyć 15% pierwotnego wynagrodzenia Wy-

konawcy określonego w § 5 ust.1 umowy oraz łączna wartość zmian jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8. 

3. Dopuszcza się stosowanie cen jednostkowych materiałów na podstawie cen średnich we-

dług cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający udzielenie zamówienia dodatko-

wego. 

4.  Roboty dodatkowe zostaną udzielone wykonawcy wyłącznie w sytuacji opisanej w art.144 

ust.1 pkt.1- 6 ustawy Pzp. 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

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

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz 

Kodeksu cywilnego. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Prawo 

Budowlane oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

§ 16 

Załączniki 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i trzy 

dla Zamawiającego. 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Załączniki do wzoru umowy: 

-oświadczenie podwykonawcy zał. nr 1 

-oświadczenie dalszego podwykonawcy zał. nr 2 

-wzór karty gwarancyjnej zał. nr 3 
-harmonogram rzeczowo finansowy zał. nr 4 

2) SIWZ z załącznikami. 

3) Oferta Wykonawcy 

4) dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi: przedmiar robót, projekt budowlany, 

STWiOR. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA               
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Załącznik nr 1 do umowy Nr…………..………z dnia………………– oświadczenie Podwykonawcy 

 

……………………, dnia………. 

……………………………. 

……………………………. 

nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy  

będącego podwykonawcą……………………………………………………………………………… 

 
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy w 

zakresie………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj prac) 

Na zadaniu pn.:………………………………………………………………………………………….. 

Realizowanym w ramach umowy Nr…………………………………….z dnia……………………….. 

Zawartej przez Zamawiającego tj. Gminę Łambinowicę z 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

W kwocie………………………………………………………………………………………………… 

(słownie………………………………………………………………………………………………….) 

za prace wykonane w okresie od……………………………………do………………………………… 

Netto……………………………. 

Podatek VAT…………………… 

Brutto…………………………... 

 

Zgodnie z fakturą Vat/rachunkiem Nr……………………………..z dnia………………………………. 

Oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz 

inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

 

 

 

 

          ……………………… 

                      (podpis) 
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Załącznik nr 2 do umowy Nr…………..………z dnia………………– oświadczenie dalszego 

podwykonawcy 

……………………, dnia………. 

……………………………. 

……………………………. 

nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując………………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

 

Będącego Dalszym podwykonawcą…………………………………………………………………… 

(nazwa(firma) Podwykonawcy) 

 
w 

zakresie…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

(rodzaj prac) 

Na zadaniu pn.:………………………………………………………………………………………….. 

Realizowanym w ramach umowy Nr…………………………………….z dnia……………………….. 

Zawartej przez Zamawiającego tj. Gminę Łambinowicę z 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa Wykonawcy 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

W kwocie………………………………………………………………………………………………… 

(słownie………………………………………………………………………………………………….) 

za prace wykonane w okresie od……………………………………do………………………………… 

Netto……………………………. 

Podatek VAT…………………… 

Brutto…………………………... 

 

Zgodnie z fakturą Vat/rachunkiem Nr……………………………..z dnia………………………………. 

oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz 

kierownika robót podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

 

 

 

 

          ……………………… 

                      (podpis) 
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Załącznik nr 3 do umowy Nr…………..………z dnia………………– karta gwarancyjna 

 

 

GWARANTEM jest ………………………………………. [nazwa, adres] będący Wykonawcą zada-

nia pn.: 
„Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości Łambinowice”. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Gmina Łambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łam-

binowice, NIP: 753 – 23 – 91 – 051, reprezentowana przez: 
Wójta Gminy Łambinowice  - Tomasza Karpińskiego 
zwana dalej Zamawiającym 

§ 1 
Przedmiot i termin gwarancji 

 

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu: „Przebudowa budynku dawnego kasyna 

oficerskiego w miejscowości Łambinowice”, określonego w Umowie oraz w innych dokumentach 

będących integralną częścią Umowy. Gwarancja obejmuje również maszyny i urządzenia. 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot 

Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wo-

bec Zamawiającego za realizacje wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2. 

 

3. Termin gwarancji jakości wynosi .….. miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego 

robót. 
4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fi-

zyczną, o której mowa w art. 556(1) § 1 k.c. 

§ 2 
Obowiązki i uprawnienia stron 

 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający uprawniony jest 

do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres 

przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną 

od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone ko-

rzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad. 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rze-

czy na wolną od wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, określonego 

w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na wolną od 

wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, określonego w § 5 ust. 1 

Umowy za każdy dzień opóźnienia; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na wolne od 

wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. e). 

 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do: 



20 
 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usuniecie 

wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na 

wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d); 

e) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e); 

f) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f). 

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 

 

§ 3 
Przeglądy gwarancyjne 

 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 12 miesięcy w 

okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 

 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając 

o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.  

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, 

w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku 

nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden 

egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

§ 4 
Wezwanie do usunięcia wady 

 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od ujawnienia wady zawiadomi o niej Gwaranta, 

równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:  

1) zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1 – zawiadomienie nastąpi na piśmie lub  

2) awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2 – zawiadomienie nastąpi faksem lub e-mailem.  

 

§ 5 
Tryby usuwania wad 

 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty otrzymania 

wezwania, o którym mowa w § 4 pkt 1 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzą-

dzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).  

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przed-

miotu Umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 

zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób 

trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje 

Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4 pkt 2) Gwarant zobowiązany jest:  

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od 

chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego,  
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b) usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili otrzymania 

wezwania, o którym mowa w § 4 pkt 2 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb 

awaryjny).  

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie określonym 

w ust. 2 lit. a) lub nieusunięcia ujawnionej wady w terminie określonym w ust. 1 i ust. 2 lit. b awaria 

zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt Gwaranta.  

4. Czynności w ramach gwarancji i rękojmi realizowane będą na Obiekcie/Nieruchomości  

w godzinach pracy Zamawiającego, a w wyjątkowych sytuacjach także poza godzinami pracy.  

5. Usuniecie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Proto-

kołu odbioru prac z usuwania wad.  

§ 6 
Komunikacja 

 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.  

2. Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za prowadzoną 

w formie pisemnej poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub e-mail listu poleconego potwierdza-

jącego treść telefaksu lub e-mail. Data nadania tak potwierdzonego telefaksu lub email będzie uważana 

za datę otrzymania pisma.  

3. Nie odebranie, albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej będzie 

traktowane równoważnie z jego doręczeniem.  

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na ad-

res:…………………………………….. 

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]  
5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  

Urząd Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, fax: 77 43 11 

300, e-mail: ug@lambinowice.pl  

6. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są informować 

się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania ko-

respondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczona.  

7. O wszczęciu postępowania układowego bądź upadłościowego Gwarant jest obowiązany w terminie 

7 dni powiadomić na piśmie Zamawiającego. 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa, w szczególności 

kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedno-

lity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm). 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące integralną 

częścią Umowy w zakresie, w jakim określają one przedmiot umowy oraz wynagrodzenie brutto (łącz-

nie z podatkiem od towarów i usług).  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważno-

ści.  

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym 

dla każdej ze stron.  

Sporządzono w: _________________________, dnia ________________.  

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________  

Podpis: ____________________  

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Załącznik nr 4 do umowy Nr…………..………z dnia………………– harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

 

 

Etap I Etap II

netto [PLN] VAT[PLN] brutto [PLN]
od  … do 

31.08.2019

od 01.09.2019 do 

14.08.2020

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1.1 Sala bankietowa kpl 1                       -   zł               -   zł                        -   zł                           -   zł                                -   zł 

1.2 Część administracyjna kpl 1                       -   zł               -   zł                        -   zł                           -   zł                                -   zł 

1.3 Dach i poddasze kpl 1                       -   zł               -   zł                        -   zł                           -   zł                                -   zł 

2. Roboty fundamentowe

2.1 Część administracyjna kpl 1                       -   zł               -   zł                        -   zł                           -   zł                                -   zł 

3. Wzmocnienie konstrukcji

3.1 Sala bankietowa kpl 1                       -   zł               -   zł                        -   zł                           -   zł                                -   zł 

3.2 Część administracyjna kpl 1                       -   zł               -   zł                        -   zł                           -   zł                                -   zł 

3.3 Konstrukcja dachu kpl 1                       -   zł               -   zł                        -   zł                           -   zł                                -   zł 

4. Roboty izolacyjne

4.1 Poddasze kpl 1                       -   zł               -   zł                        -   zł                           -   zł                                -   zł 

4.2 Część administracyjna kpl 1                       -   zł               -   zł                        -   zł                           -   zł                                -   zł 

5 Roboty wykończeniowe

5.1 Poszycie i orynnowanie kpl 1                       -   zł               -   zł                        -   zł                           -   zł                                -   zł 

5.2 Poddasze kpl 1                       -   zł               -   zł                        -   zł                           -   zł                                -   zł 

5.3 Sala bankietowa kpl 1                       -   zł               -   zł                        -   zł                           -   zł                                -   zł 

5.4 Część administracyjna kpl 1                       -   zł               -   zł                        -   zł                           -   zł                                -   zł 

6 Transport odpadów kpl 1                       -   zł               -   zł                        -   zł                           -   zł                                -   zł 

-  zł                   -  zł           -  zł                    -  zł                       -  zł                            

Zamawiający: Wykonawca:

Harmonogram rzeczowo-finansowy Przebudowy budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości Łambinowice

Lp.

Suma

Wartość

ogółemJedn. 

miary
IlośćWyszczególnienie zakresu robót


