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Załącznik nr 5 
 

WZÓR UMOWY 
 

Umowa Nr  ………... 
 
zawarta w Świedziebni, w dniu ......................... pomiędzy: 
 
Gminą Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia,  
 
zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………………………………………………….….., 
a 

............................................................................................... z siedzibą w ................................ przy ul. 

..........................., zarejestrowanym w ................................ pod numerem ......................,  
NIP .........................., REGON .........................., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez : 
 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………   
w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego (nr 
sprawy ZP.271.5.2020), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (dalej UPZP). 
 

§ 1. 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn. Budowa punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w Świedziebni, zgodnie z: 

a) wybraną Ofertą Wykonawcy z dnia …………… r., 
b) dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik Nr 9 do SIWZ. 

 
§ 2. 

1. Termin wykonania zamówienia:  
      Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do dnia 31.07.2021 r.  
2. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po przekazaniu terenu budowy, lecz nie później niż  

5 dni po jego przekazaniu.  
 

§ 3. 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy ryczałtową cenę umowną w 

wysokości netto: _____________ (słownie: ____________) PLN, VAT według stawki _____% na kwotę 
_________________ PLN, co daje cenę brutto ___________PLN. 

2. Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych w ramach 
zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości 
wynagrodzenia brutto, określonego w ust 1. 

3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty 
celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.  

4. W przypadku zmiany stawki VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy. 
 

 
§ 4. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP Wykonawcy robót 
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. 
 

§ 5. 
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1. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego jest ……………………………………………….    
2. Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
3. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót, to 

Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesić wykonanie robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę 
odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążają Wykonawcę. 

4. Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru obejmuje: 
1) wykonanie robót niezgodnie z Umową lub z warunkami bezpieczeństwa, 
2) wystąpienie warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 
3) inne przypadki, wynikające z zachowania Wykonawcy. 

 
§ 6. 

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest: ………………………… legitymujący się uprawnieniami 
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………….……….., wymagane 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane lub posiadający kwalifikacje zgodnie z 
postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych 
czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej 
samej specjalności.  
 

§ 7. 

Zapis ust. 1, zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy. 
1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem, wykonuje siłami własnymi* / Wykonawca powierza wykonanie 

części zamówienia Podwykonawcom wymienionym w Wykazie.  

Zgodnie z pkt 8.3 SIWZ, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usług lub robót. 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust 1, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług lub robót. 

 Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, musi być 
uzasadniona na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia 
Wykonawca może również zmienić zakres części zamówienia powierzonego Podwykonawcy, zmienić 
Podwykonawcę wymienionego w ust 1. 

3. Wykonawca pełni funkcję koordynatora robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych 
wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

4. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy (zamówienia publicznego), części przedmiotu umowy (części 
zamówienia publicznego) w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, możliwe jest po 
wcześniejszym, skutecznym przeprowadzeniu procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo opisanej poniżej. 

5 Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, możliwe jest jedynie 
na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b UPZP i dostarczonych 
Zamawiającemu kopii zaakceptowanych umów. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a 
także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy, projektem jej zmiany. 

7 Przedkładający projekt umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z nią przedłożyć 
Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, 
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.  
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8. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, w 
przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, w szczególności 
w zakresie: 
1) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,  
2) nieoznaczenia lub błędnego oznaczenia stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji (tj. 

informacji identyfikujących strony umowy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, REGON, a także 
wskazanie postawy działalności, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiębiorców - KRS-u),  

3) nieokreślenia lub błędnego określenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/części zamówienia dotyczącego robót 
budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zamówienia (zadania) będącego przedmiotem Umowy 
Zamawiającego z Wykonawcą (nazwy zamówienia) z załączeniem kosztorysu zawierającego przedmiar robót 
(zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem 
technologii robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
dotyczących przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, łączny zakres rzeczowy robót budowlanych, dostaw 
lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców nie odpowiada zakresowi rzeczowemu określonemu w Umowie Zamawiającego  
z Wykonawcą, 

4) nieokreślenia terminu realizacji powierzonych robót lub określenia terminu wykraczającego poza termin 
realizacji Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, 

5) nieokreślenia lub błędnego określenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu wykonania robót, tj. wartości umowy brutto wraz z podaniem wartości podatku 
VAT, określonej w PLN (złotych polskich) do dwóch miejsc po przecinku, które nie może przekroczyć wartości 
wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz w przypadku gdy, łączna wartość brutto 
robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót, wykonanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przekroczy wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
określonego w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą, 

6) nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury 
lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,  

7) nieokreślenia lub błędnego określenia płatnika należności - w przypadku przedmiotowego zamówienia 
płatności wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiający, zgodnie z 
Umową Zamawiającego z Wykonawcą, 

8) braku postanowień lub postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z 
Wykonawcą, dotyczących zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, z dalszym Podwykonawcą, w zakresie przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy, 
a także projektu jej zmiany, celem akceptacji jej treści, z dołączeniem zgody Wykonawcy na jej zawarcie 
o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,  

9) braku postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowień 
odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, 

10) braku zapisów lub zamieszczenia zapisów sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z 
Wykonawcą, dotyczących przenoszenia wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawcy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie, 

11) niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji, w szczególności:  

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub 
innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzającego uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy do jego reprezentowania,  

- pełnomocnictw mocujących osoby do zawarcia umowy – o ile dotyczy, 
- kosztorysu zawierającego przedmiar robót (zakres rzeczowy robót) w układzie odpowiadającym 

kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robót określonych  
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiotowego zamówienia 
publicznego. 
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9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez 
Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z 
oryginałem może poświadczyć przedkładający umowę. 

11. Przedkładający umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz z jej kopią przedłożyć Zamawiającemu 
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub inny 
dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy potwierdzający 
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy do jego 
reprezentowania.  

12. Zamawiający, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 30 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych w 
ust. 8 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany. 

13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także do zmiany tej umowy w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy lub 
zmiany tej umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące tych robót budowlanych, lub 
zmian tych umów, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o 
wartości nieprzekraczającej wartości określonych w art. 143b ust 8 UPZP. 

15. W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące 
tych robót budowlanych, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcę faktury lub 
rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub usługi dotyczącej wykonania robót budowlanych, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Roboty budowlane stanowiące część zamówienia wykonywane przy udziale Podwykonawców mogą być 
wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawców. Przed powierzeniem realizacji części zamówienia 
dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowiązany jest dokonać czynności opisane w ust.8. 

17. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy/ów, dalszego/ych 
Podwykonawcy/ów. 

18.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 UPZP, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b UPZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Wykonanie przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w 
takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

20. Jeżeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, lub ich sprzęt lub wykonywane przez nich dostawy, usługi lub roboty budowlane, 
nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania terminów ich 
wykonania, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

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

22. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP (według wzoru Zamawiającego określonego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia - dalej SIWZ) lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy, określone w SIWZ. 
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§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie 
(osoby, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy 
fizyczni), zostaną zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
Wymóg nie dotyczy między innymi osób kierujących budową.   

2. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby 
przedłożyć Przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie lub dokumenty potwierdzające zatrudnianie 
tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów (zanonimizowane).  

3. Pracodawcą musi być Wykonawca/ lub jeden ze wspólników np. konsorcjum, spółki cywilnej/ lub 
Podwykonawca, zgłoszony zgodnie z przepisami UPZP. 

4. Jeżeli pomimo powyższych wymogów prace fizyczne będzie wykonywać osoba nie zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego Przedstawicieli, osoba 
taka będzie musiała opuścić teren budowy. Fakt przebywania takiej osoby musi zostać potwierdzony 
notatką służbową. 

5. W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnianie osób, o których mowa w ust. 1, na 
podstawie umowy o pracę. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 i ust. 5 będzie 
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych pracowników na podstawie umowy o pracę. 

 
§ 9. 

1. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umową, dokumentacją projektową, poleceniami 
Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 
ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami. 

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca przestrzega warunków określonych przez gestorów uzbrojenia. 
Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień ponosi 
bezpośrednio Wykonawca. 

3. Obsługę geodezyjną na własny koszt zapewnia Wykonawca.  
4. Wykonawca po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów 

obiektu, zobowiązany jest do dokonania sprawdzenia wytyczenia oraz prawidłowego skorygowania 
ewentualnych uchybień w ciągu jednego dnia od daty zgłoszenia. 

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych. 
6. Materiały – nowe, użyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych.  

7. Na wszystkie nowe materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na żądanie Inspektora 
Nadzoru przedłoży orzeczenia lub atesty. 

8. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda 
Zamawiającego. 

9. Wykonane roboty budowlane i materiały użyte do ich wykonania podlegają bieżącym badaniom zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10. Badania, bieżące jak i na żądania Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt w 
laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego w ilościach pozwalających Inspektorowi Nadzoru 
dokonać właściwej oceny wbudowanego materiału. 

11. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we 
własnym zakresie. Wyniki badań Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub 
wbudowania materiałów nie spełniających wymogów specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni. 

 
§ 10. 
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1. W czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie 
niezbędne kroki w celu ochrony środowiska w miejscu prowadzonych robót i w jego bezpośrednim 
otoczeniu. 

2. W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem, Wykonawca stosuje wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu w miejscu 
prowadzonych robót. Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, określonych w tych 
przepisach poniesie Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia terenu budowy i zaplecza budowy na własny koszt (łącznie z 
doprowadzeniem niezbędnych mediów) oraz do ich zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, 
własnym staraniem i na własny koszt. 

4. W czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robót w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty 
w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwa z terenu budowy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy oczyszczanie nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do placu 
budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności z ziemi i błota.  

6. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje miejsce prowadzonych robót na własny koszt i 
przekazuje je Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

7. Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności w miejscu prowadzonych robót zapewnia i w 
pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania w 
tym miejscu i faktycznie tam przebywających, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, 
ogrodzenia, itp. 

8. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego 
doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i 
okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji. 
 

§ 11. 

1. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz 
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, 
jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i 
załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa, oraz za metody organizacyjno – techniczne. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej – 
z sumą ubezpieczenia odpowiadającą minimum wartości kontraktu i zobowiązuje się do utrzymywania 
ciągłości tego ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy. 

 

§ 12. 

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1)  odbiór końcowy; 
2) przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi.  

3. Odbiór końcowy: 

1) odbiór końcowy przeprowadza Zamawiający w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
Wykonawcy o zakończeniu robót - zwanego dalej całością robót,  
2) w odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego,  
3) w uzasadnionych przypadkach odbiór końcowy może trwać kilka dni,    
4)  zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu całości robót powinno być dokonane w formie pisemnej, 
5) wraz z zawiadomieniem Wykonawca przedkłada oświadczenie Kierownika budowy  i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o zakończeniu całości robót i ich gotowości do odbioru, a także zestawienie rzeczowo-
finansowe wykonanych robót. 

6)  z czynności odbioru komisja sporządzi protokół odbioru zawierający w szczególności informację o zakresie 
wykonanych robót, terminie ich wykonania, wadach jakościowych, które nie uniemożliwiają użytkowania 
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przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz terminie ich usunięcia,  
7)  za datę zakończenia całości robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru,  
8) do odbioru końcowego robót przedmiotu umowy Wykonawca przedkłada kompletną dokumentację 

powykonawczą projektową w dwóch egzemplarzach, sprawozdanie techniczne, protokoły odbiorów 
technicznych, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badań i pomiarów kontrolnych oraz badań i 
oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą, oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo Budowlane,  

9) Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, 
że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu jego nie wykonania lub wadliwego 
wykonania w stopniu uniemożliwiającym jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.  

10) Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę 
kompletu dokumentów określonych w pkt 8 i podejmie czynności niezwłocznie po uzupełnieniu 
dokumentów, 

11) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający 
może:  
a) żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Usuniecie wad odbywa się na koszt 
Wykonawcy. Usuniecie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jest równoznaczne z 
wykonaniem przedmiotu umowy w umówionym terminie,   
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i 
technicznej. 

12) w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usuniecie tych 
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi, 
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub od umowy odstąpić.  

13) W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad nie nadających się do usunięcia, 
Zamawiający może:  

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej,  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy - odstąpić od umowy lub żądać od 
Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo 
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.  

14) w przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wady nadających się do usunięcia i zobowiązania 
Wykonawcy przez Zamawiającego do ich usunięcia w odpowiednim terminie zapłata należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi po usunięciu tych wad, 

15) W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usuniecie tych 
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi, 
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub od umowy odstąpić, 

16) Strony dokonają kwalifikacji wad w toku czynności odbioru.  
 

4. Przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji dokonywane będą przez Zamawiającego przy współudziale 
Wykonawcy. Termin przeglądu Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć co najmniej 14 dni przed 
upływem okresu rękojmi i gwarancji i zawiadomić o nim Wykonawcę co najmniej na 5 dni przed dniem 
rozpoczęcia czynności przeglądu. Protokół z przeglądu sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy 
w dniu jego zakończenia. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie z tytułu rękojmi po czynności 
obustronnego podpisania protokołu z dokonanego przeglądu. 

 

§ 13. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres ___ 
miesięcy licząc od daty ostatniego odbioru końcowego robót, zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w 
ofercie (min. 36 miesięcy – max. 60 miesięcy).  

2. Strony  umowy  postanawiają,  że  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  gwarancji na maszyny/urządzenia 
będzie zgodna z okresem gwarancji wyznaczonej przez ich producenta, nie krócej jednak niż okres 24 miesięcy. 
Dokumenty gwarancyjne maszyn/urządzeń Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 
końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru. 
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3. W okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał zgłoszone wady i usterki w terminie określonym przez 
Zamawiającego, jednak  nie krótszym niż siedem dni od dnia ich zgłoszenia.  

4. Wady i usterki szczególnie istotne będą usuwane niezwłocznie, tj. Wykonawca przystąpi do ich usuwania 
najpóźniej w dniu następnym po ich zgłoszeniu. 

5. Strony rozszerzają warunki rękojmi Wykonawcy w ten sposób, że okres rękojmi pokrywa się z okresem 
udzielonej gwarancji. 

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres naprawy gwarancyjnej. 
 

§ 14. 
1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastąpi jednorazowo po zakończeniu całości zadania i 

dokonaniu odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy, potwierdzonego obustronnie 
podpisanym protokołem odbioru końcowego. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie do 60 dni od 
dnia przedłożenia faktury końcowej do Zamawiającego. 

2. Zamawiający wstrzyma płatność faktury do czasu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń 
wszystkich zatrudnionych przez niego podwykonawców i dalszych podwykonawców, o tym, że otrzymali od 
Wykonawcy (lub odpowiednio kolejnych podwykonawców) wynagrodzenie za prace wykonane w ramach 
realizacji Inwestycji wraz z podaniem wysokości otrzymanego wynagrodzenia oraz że z tego tytułu nie 
posiadają żadnych niezaspokojonych roszczeń. Wstrzymanie przez Inwestora płatności faktury następuje 
do wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wynikającym z faktury końcowej wynagrodzeniem 
Wykonawcy, a łączną kwotą wynagrodzeń zapłaconych przez Wykonawcę i dalszych podwykonawców, 
ujętą w oświadczeniach, o których mowa wyżej.  

3. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.  

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

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 
mowa w § 7 ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, przy czym może dokonać tegoż potracenia choćby którakolwiek z wierzytelności nie była 
jeszcze wymagana. 

7.  W przypadku braku dokonania potrącenia z jakiegokolwiek powodu, Wykonawca zobowiązany jest do 
bezzwłocznego zwrotu Zamawiającemu całej kwoty uiszczonej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

8. Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo powinno zostać określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno 
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ 
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.  

9. Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji i rękojmi przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

 
§ 15. 

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub 
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie 
będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy. 
 

§ 16. 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

Umowne, w następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości  
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– w wysokości 0,01% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za zwłokę w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy, wynikających z umowy, dla których w umowie 
podane są terminy, a nie zostały sprecyzowane kary – w wysokości 0,01% wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

4) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany umowy - w wysokości 2% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w projekcie tej umowy, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN, 

5) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 2% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na 
jej obowiązkowe dostarczenie, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN, 

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 2% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie, nie mniej jednak niż 1 000,00 PLN, 

7)  za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez 
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w § 17 ust. 1 Umowy - w wysokości 
20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

8) za dopuszczenie do pracy pracownika bez zawartej z nim umowy o pracę w wysokości 1.000,00 PLN za 
każdy przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o 
którym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego 
zależnych z zastrzeżeniem  § 17 ust. 1 pkt 1.  

3. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć w sumie 
50 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody. 

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego w ciągu 7 
dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary. 

6. Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej dokonać potrącenia z wynagrodzenia 
Wykonawcy, przy czym może dokonać tegoż potracenia choćby którakolwiek z wierzytelności nie była 
jeszcze wymagana.  

7. Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 
umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy. 

8. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub 
odstąpienia od niej. 

9. W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszonych wad lub usterek bądź niewłaściwego zabezpieczenia 
miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób 
trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych. 

 
§ 17. 

1. Zamawiającemu, oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia 
od Umowy: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od 
Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części Umowy, 

2) w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie 
rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub w 
przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich w ciągu 3 dni od chwili 
otrzymania decyzji o możliwości ich kontynuacji,  

3) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia 
Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora 
Nadzoru terminie, w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości, 
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4) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania Umowne, w ciągu 7 dni od powzięcia 
wiadomości, 

5) jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody 
Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w umowie, w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości, 

 
2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy, zabezpieczyć przerwane 
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robót i zgłosić roboty przerwane 
do odbioru przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do 
realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

3) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, 
4) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury, 

5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia. 
 

§ 18. 

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o wybraną przez Wykonawcę formę 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie, tj. ______ PLN (słownie: _____________/100), w formie _______ (w pieniądzu*/ 
gwarancji */ poręczeniu * – formach dopuszczonych w art. 148 ust 1 UPZP), które zdeponowane jest u 
Zamawiającego (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*) na 
czas trwania Umowy. 

2. Koszty uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
3. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust. 1 UPZP pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość 
zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

§ 19. 

Jakiekolwiek zmiany robót budowlanych w projekcie wymagają uzgodnienia z Inspektorem nadzoru i 
Zamawiającym.   

§20.  

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w oparciu o następujące okoliczności: 
1) ceny realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

2) przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, co może 
nastąpić jedynie w przypadku:  
a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, lub innych niemożliwych 

do przewidzenia, wstrzymujących lub opóźniających realizacje robót będących przedmiotem umowy,  
b) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru 

budowlanego, Konserwatora zabytków, itp., 
c)  wystąpienia w obrębie prowadzonych prac niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, 

niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, itp 

d) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 
następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności 
będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
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e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

f) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
g) gdy umowa nie może być realizowana z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych nie 

pozwalających na właściwą realizację przedmiotu umowy, np. nadmierne opady, bardzo wysokie 
temperatury, itp., 

h) gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej (w 
tym na skutek okoliczności związanych z panująca pandemią/ epidemią). 

3) zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zdolności których Wykonawca polegał wykazując 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych § 7 Umowy, 

4) zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w § 6 Umowy, pod 
warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie 
warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie 
publiczne; 

5) zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a 
także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 UPZP, o 
ile zaistnieją opisane w nich okoliczności. 

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności  
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

5. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 
umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian 
organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana 
osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany 
Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 
§ 21. 

1. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty: 

1) Oferta Wykonawcy, stanowi załącznik Nr 1, 
2) dokumentacja projektowa, stanowi załącznik Nr 2, 
3)  dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowi załącznik Nr 3, 
4)  Wykaz Podwykonawców wraz z zaakceptowanymi przez Zamawiającego, kopiami umów z 

Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących 
tych robót budowlanych, stanowi załącznik Nr 4* (o ile dotyczy). 

5) SIWZ stanowi załącznik Nr 5.  
 

§ 22. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności następujące przepisy: 

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
 

§ 23. 

Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli 
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu 
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na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie 
postanowieniem mającym moc prawną. 
 

§ 24. 

Spory związane z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 25. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron, odczytano i podpisano. 

 
 

Podpisy Stron: 
 
 

Zamawiający:                                                                Wykonawca: 


