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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: 753–23– 91 

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

zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a  

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

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

z siedzibą w …………………..……………………………………………………………, za-

rejestrowanym w …………………….……. pod numerem …………………., prowadzonym, 

przez …………………….….. 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 obejmujących 

wykonanie inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

w miejscowości Malerzowice Wielkie” (dalej: „Przedmiot umowy”). 

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

następujące 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) niniejsza umowa  
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową, SIWZ, 

złożoną ofertą, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z 

przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 z póżn. zm) oraz aktów wykonawczych (dalej łącznie jako „Prawo budowlane”) i 
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polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także do oddania 

Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie, określonym w § 2 ust. 2 Umowy 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

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

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

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

niezbędne do wykonania zadania. 

§ 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 31.07.2020 roku zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo – finansowym załączonym do SIWZ. 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Zamawiającego należy: 
1)  Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy niezwłocznie po 

podpisaniu umowy wraz z dziennikiem budowy w terminie 7 dni od dnia planowanego 

rozpoczęcia robót; 

2)  Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3)  Sprawdzenie w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia ilości i jakości robót 

podlegających zakryciu; 

4)  Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

5)  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) Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych odpowiednim jednostkom; 

3) Ustanowienie kierownika budowy, który zobowiązany będzie do prowadzenia 

dziennika budowy 

4) Przejęcie, organizacja, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy 

wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów oraz ochrona zaplecza i placu 

budowy; 

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

6) Ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, wody i ciepła 

na cele budowy. 

7) Terminowa realizacja przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

8) Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i 

odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru końcowego robót; 

9) Skompletowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych nie 

później niż w dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót: wszystkich 

wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów oraz kart 

gwarancyjnych;  

10) Wykonanie i przedłożenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w wersji 

papierowej (2 egzemplarze)  oraz projektów powykonawczych, z zaznaczeniem 
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ewentualnych zmian w stosunku do projektu (1 egzemplarz+ egzemplarz na 

płycie CD w formacie pdf) na własny koszt nie później niż w dniu złożenia 

zawiadomienia o zakończeniu robót, 

11) Sporządzenie w dokumentacji odbiorowej wykazu dokumentów w tym 

certyfikatów i świadectw jakości materiałów 

12) Dostarczenie, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu 

ofertowego na wykonywane przez Wykonawcę pracę zgodnie z przedstawioną 

ofertą przetargową; 

13) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr. 243 poz. 

1623 z późn. zm. – tekst jednolity) i dostarczenie Zamawiającemu jego kopii 

przed rozpoczęciem robót; 

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) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w 

należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych; 

17) 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; 

18) Usunięcie w wyznaczonym terminie wszelkich wad i usterek stwierdzonych 

przez nadzór inwestorski w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie 

gwarancyjnym; 

19) 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; 

20) Pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robót 

realizowanych przez podwykonawców; 

21) Przed rozpoczęciem robót, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 

sporządzenie harmonogramu realizacji robót oraz harmonogramu rzeczowo-

finansowego i przedłożenie w/w dokumentów Zamawiającemu. Harmonogram 

Rzeczowo-finansowy jest wiążący dla Wykonawcy i musi być opracowany na 

podstawie harmonogramu stanowiącego załącznik nr 11. 
22) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania 

umowy– do czasu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca w terminie 2 dni od zakończenia częściowego okresu rozliczeniowego, 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu raportu o stanie zaawansowania 

robót, który powinien zawierać informację o rzeczowo-finansowym stanie realizacji 

Przedmiotu Umowy w stosunku do całego Przedmiotu Umowy. Okresy rozliczenia V 

etapów, określone będą na podstawie przygotowanego przez wykonawcę 

harmonogramu rzeczowo- finansowego. Raport o stanie zaawansowania robót zostanie 
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sprawdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego w terminie 7 

dni od daty otrzymania raportu od Wykonawcy. Informacja o zaakceptowaniu 

przedłożonego Raportu bądź o zakresie jego weryfikacji zostanie przekazana 

Wykonawcy pisemnie, z tym że dopuszczalne jest przekazanie informacji w formie 

elektronicznej bądź za pośrednictwem faksu. 
3.  Wykonawca oświadcza, że funkcje kierowników będą pełniły osoby wskazane w 

ofercie wykonawcy : 

1) Kierownik budowy:……..……………………………………………………  

nr uprawnień …………… z dnia ……………… 

2)  Kierownik robót sanitarnych: ………………………………………………… 

nr uprawnień …………… z dnia ……………… 

3) Kierownik robót elektrycznych: ………………………………………………. 

nr uprawnień …………… z dnia ……………… 

 
4.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 pkt 3), w trakcie realizacji przed-

miotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaak-

ceptowania przez Zamawiającego. 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.  

5.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 

2 pkt 3) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

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

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

Prawo budowlane.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w radach budowy, na każde wezwanie Zamawia-

jącego  

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

koszt. 

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

uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

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

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

nia usunięcia wad przez Zamawiającego.  

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

niezakończonych rozliczeń z niej wynikających jest zobowiązany do informowania Zamawia-

jącego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępo-

wania układowego bądź upadłościowego, a także o zmianie adresu siedziby firmy zmianie ad-

resu zamieszkania jej właściciela pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania 

oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wyko-

nawcę.  

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

(w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu Cywilnego) w wysokości 

________________________________ złotych netto (słownie: 

_________________________) + podatek VAT w wysokości _____%. Kwota brutto za 

wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

__________________________________________________ zł, (słownie: 
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___________________________________________). 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, odpowiada cenie brutto wskazanej 

w ofercie Wykonawcy ustalonej na podstawie SIWZ. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, jak również jego 

podwykonawców, wynikające ze świadczeń objętych niniejszą Umową. W 

wynagrodzeniu ryczałtowym zawarte są również wszelkie koszty robót i materiałów 

niewyspecyfikowanych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 lit. a) – c), niezbędnych 

dla wykonania całości prac objętych Przedmiotem Umowy, wynikających z wymogów 

sztuki budowlanej i przepisów Prawa budowlanego. 

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

faktury VAT. 

 

§ 6 

                                                                  Rozliczenie 

 

1. Rozliczenie robót będzie następować na podstawie faktur częściowych za elementy robót 

ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stosunkowo do zakresu ich wykonania 

potwierdzone w protokole zaawansowania robót, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego i na podstawie faktury końcowej. Faktury częściowe 

wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 

danego etapu robót, a regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury i protokołu odbioru danego elementu. Zastrzega się jednak, iż 

wynagrodzenie częściowe nie może przekroczyć w sumie kwoty 80% wartości umowy, a 

faktury częściowe nie mogą być wystawiane częściej niż jedna co miesiąc i na wartość nie 

wyższą niż 5 % wartości umowy każda faktura częściowa. 

2. Ostateczne rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie faktury końcowej 

wystawionej na podstawie końcowego protokołu odbioru robót.  

3. 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 stanowi warunek zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy. 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. 

4. 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. 

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

wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

 6. Wynagrodzenie ryczałtowe ulega odpowiedniemu obniżeniu o wartość robót faktycznie 

nie wykonanych. 

7. Faktury należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: Gmina Łambinowice, ul. T. 

Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, NIP 753–23–91–051, odbiorca: Urząd Gminy w 

Łambinowicach. 
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8. Za datę zapłaty Strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.  
 

 

§ 7 

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. 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

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

należytego wykonania umowy w wysokości 6% wartości zamówienia brutto 

tj.………………. zł (słownie: ………… złotych) w formie………………………........ 
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. 

 

§ 9 

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 
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umowy w wysokości 0,01 % 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 0,01 % 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) za niezapewnienie przy realizacji zamówienia w trakcie jego trwania osób 

fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wysokości 400 zł  

za każdy dzień niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę, w 

stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
3. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. 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. 

5. 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. 

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

od nowych terminów. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

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

nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

 

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

żają następujące obowiązki szczegółowe:  

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

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

urządzenia 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 

zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

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

dowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem 

terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urzą-

dzeń,  

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

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

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

mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót wykonanych do chwili odstąpienia od 

umowy.  

 

 

§ 11 

Podwykonawcy1 
 

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

 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 
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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 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. 
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. 

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, 
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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. 

20. Strony zgodnie postanawiają, że w wypadku, gdyby zamawiający został zobowiązany do 

uiszczenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia 

należnego temu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od wykonawcy, wykonawca 

zobowiązuje się zwolnić zamawiającego z obowiązku świadczenia, płacąc odpowiednią kwotę 

na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W wypadku natomiast, gdyby 

zamawiający uiścił na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotę wynagrodzenia 

należnego temu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od wykonawcy, wówczas 

wykonawca zobowiązuje się do zwrotu zamawiającemu całej tej kwoty, nie później niż w 

terminie 7 dni od otrzymania wezwania, a to pod rygorem pomniejszenia wynagrodzenia 

wykonawcy o tę kwotę lub skorzystania w tym zakresie z ustanowionego przez wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ewentualnie dochodzenia wskazanych roszczeń 

na drodze sądowej - w tym przypadku zamawiającego nie obciążają odsetki ustawowe 

wynikające z zawartych umów. 
 

 

§ 12 

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 12 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 12 

do niniejszej umowy. 

 

§ 13 

Zmiany umowy 

1. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, 

których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. 

Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być 

przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż (i) Umowa nie może być 

wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą 

Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też (ii) 

wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. 

Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do: 

- wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych i 

z zakresu ochrony środowiska, 

- działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych 

interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy, 
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- działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub               

finansowanie zamówienia, 

- gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, - 

powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,  

- warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację 

Przedmiotu Umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie 

przewidywać, 

- klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej, 

- nieprzewidywalnych warunków gruntowych (w tym w szczególności kolizji z sieciami 

i obiektami podziemnymi nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu 

geodezyjno – kartograficznego, warunków geologicznych nieopisanych w 

dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania 

należytej staranności). 

- opóźnienia w przekazaniu placu budowy prze Zamawiającego, 

- zmiany w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów prawa, 

- zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formą organizacyjno-prawnej, 

przekształceniem lub połączniem z inną firmą, 

-   zmiany w danych osobowych oraz rachunku bankowego, 

- zmianie podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie 

przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji z 

podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy 

na zasadach w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu o 

udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest 

dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

           - zmiany zakresu robót powierzonego podwykonawcom. 

2. W sytuacjach określonych w ust. 1. Strony, mając na uwadze poszanowanie 

wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń  

i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w 

niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa  

i obowiązki.  

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, Strony dopuszczają możliwość  

1)  zmian redakcyjnych Umowy oraz  

2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa 

pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,  

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również  

4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,  

w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź 

zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.  

W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące 

redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające 

ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych 

interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń  

i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany 

korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.  

4.    Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem 

obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 
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ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. 

U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm. dalej jako „Prawo zamówień publicznych”) oraz zasad 

ogólnych rządzących tą ustawą. 

 

 

§ 14 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

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

zacji zadania tj.: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych w okresie re-

alizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione 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 z późn. zm.).  

2.  Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krót-

szym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu Zama-

wiającemu (zawierające zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie 

ustawy o ochronie danych osobowych lub innych przepisów, kopie umów o pracę za-

wartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust. 

1, wraz z opisem czynności wykonywanych przez danego pracownika w ramach zamó-

wienia oraz inne dokumenty potwierdzające zawarcie tych umów. W przypadku podję-

cia przez Zamawiającego wątpliwości co do rzetelności wskazanych powyżej dokumen-

tów przedstawionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający ma prawo 

zwrócić się z wnioskiem do właściwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w za-

kresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób 

wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w ust. 1 na 

podstawie umowy o pracę.  

3.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub /i Podwykonawcę kopii umów zawartych z pra-

cownikami lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego zgodnie z ust. 2, lub stwierdzenie przez właściwy inspektorat pracy 

braku zatrudnienia osób wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o pracę będzie trak-

towane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w 

ust. 1 na podstawie umowy o pracę.  
 

§ 15 

Przedstawiciele 

 
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:  

1) Zamawiający:  

- insp. nadzoru - ……………………………………………………… 

 

2) Wykonawca  

- kierownik budowy – …………………………………………………. 

2. Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał w gra-

nicach otrzymanego pełnomocnictwa, o zakresie którego powiadomi Wykonawcę. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

 

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

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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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. 

 

§ 17 

Załączniki 

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

dla Zamawiającego. 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Załączniki do wzoru umowy: 

-harmonogram rzeczowo finansowy zał. nr 11 

-wzór karty gwarancyjnej zał. nr 12 

2) SIWZ z załącznikami - załącznik nr 1. 

3) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA               
 

 


