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UMOWA Nr:  …………………………………………. 

/Modyfikacja  z dnia 13.02.2020r./ 

 

Zawarta w dniu ………………………………………….. w Łubnianach  pomiędzy: 

Gminą Łubniany z/s ul Opolska 104,46-024 Łubniany 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP 991-034-49-13, REGON 531413142, 

reprezentowaną przez: 

1. Wójt Gminy – Paweł Wąsiak 

2. Skarbnik Gminy – Katarzyna Kępa-Danek   

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

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

………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

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

. 

zwanym w tekście Wykonawcą 

w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

§1. 

1. W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca,  

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn.: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska etap I”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, składająca się z 

przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

3. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki 

budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami 

umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz, 

że warunki robót są mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, urządzeń itp. 

5. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do  

art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące „klauzuli społecznej”: 

 1) Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewni, aby wśród osób bezpośrednio 

uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o 

pracę (zgodnie z art. 22 §1 i art. 25 § 1 Kodeksu pracy, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040), osoby 

wykonujące wskazane poniżej czynności objęte przedmiotem zamówienia, polegające na: 

 • Wykonaniu robót ogólnobudowlanych, 

 Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, o których mowa w ust. 1 będą w okresie realizacji 

zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040); 

2) W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przy każdej zmianie osoby i na 

żądanie Zamawiającego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni 

robocze) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób, wraz ze wskazaniem podstawy 

zatrudnienia oraz oświadczeniami tych osób, potwierdzających fakt zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę; 
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3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób i oświadczeń w terminach, o których mowa 

w pkt. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących 

wskazane czynności na podstawie umowy o pracę; 

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedopełnienie wymogu 

zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 5 pkt 1-3 - w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (obowiązujących w dniu stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia osoby wykonującej wskazane czynności na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) pomnożonej przez liczbę miesięcy w 

okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za osobę 

wykonującą wskazane czynności, a nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

 

 

§ 2 

 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że zgodnie z warunkami postępowania, obowiązującą formą wynagrodzenia 

za wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą, 

tj.: ………………………..zł brutto (słownie: ………………………) 

2. Podane w ust. 1 wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji. Stanowi ono ostateczne 

wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie roszczenia 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz uwzględnia ewentualne ryzyko związane 

z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, które należy wykonać w celu poprawnego 

funkcjonowania przedmiotu umowy. Wykonawca nie może domagać się podwyższenia 

wynagrodzenia nawet w przypadku, gdyby po wykonaniu lub na etapie realizacji przedmiotu 

umowy okazało się, że faktyczne koszty odbiegają od wysokości wynagrodzenia 

ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia również wszelkie koszty 

dodatkowe związane z realizacją zamówienia określonego w dokumentacji (w tym m. in. inne 

opłaty, koszty przygotowawcze, koszty związane z  odbiorem wykonanych prac oraz 

przeprowadzeniem prób i badań technicznych oraz ewentualne upusty). 

4. Wykonawca oświadcza, że określając wynagrodzenie ryczałtowe, bardzo starannie zapoznał 

się z przedmiotem umowy, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć 

wpływ na cenę zamówienia oraz że należycie ocenił wartość przedmiotu umowy. 

5. Rozliczenie za przedmiot umowy zrealizowane będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie bezusterkowego protokołu 

odbioru robót odpowiednio częściowego lub końcowego. 

6. Przewiduje się fakturowanie częściowe. 

7. Faktury częściowe wystawiane będą za zakres robót wykonanych w okresach rozliczeniowych 

zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 6 ust. 6 umowy. 

8. NIP Zamawiającego: ………………………….. 

9. Bank i numer rachunku bankowego Wykonawcy - wg faktury. 

10. Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11.  Za opóźnienie w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki za opóźnienie 

 w transakcjach handlowych. 

12. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz osoby 

trzeciej z tytułu wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, z wyjątkiem przelewu 

wierzytelności na rzecz banku, w związku z zabezpieczeniem kredytu bankowego udzielonego 

Wykonawcy na realizację niniejszej umowy, na co Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę 

Zamawiającego. 
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§ 3 

 

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami, o których mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy 

oraz fakturą końcową. Faktury częściowe będą płatne w terminie 21 dni od daty ich 

otrzymania przez Zamawiającego. 

2. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna  

w terminie 21 - dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

3. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar 

umownych ustaloną w oparciu o zapisy  w § 10 umowy. 

4. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane 

przez Wykonawcę na fakturze. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Faktury należy wystawiać na -

Nabywca: Gmina Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, NIP : 9910344913; Płatnik: Urząd 

Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdej faktury najpóźniej w ciągu 14 dni od 

daty spisania protokołu odbioru danego etapu prac. 

7. Za datę zapłaty strony uważają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 4 

 

1. Dopuszcza się wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców pod warunkiem dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszym 

paragrafie.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, jakie zamierza 

powierzyć podwykonawcom.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy 

z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy.  

5. Strony ustalają, że przekazywana Zamawiającemu umowa lub projekt umowy 

o podwykonawstwo obligatoryjnie musi zawierać istotne postanowienia umowne, określające 

w szczególności:  

1) przedmiot umowy (przedmiot umowy powierzony do wykonania podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy musi być tożsamy z zakresem zawartym w ofercie złożonej 

przez Wykonawcę);  

2) wynagrodzenie podwykonawcy (wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może być wyższa od kwoty zawartej 

w ofercie złożonej przez Wykonawcę, obejmującej dany zakres robót);  

3) terminy i sposób płatności wynagrodzenia (zapłata wynagrodzenia dla podwykonawcy 

i dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, podpisaniu 

przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru robót i wystawieniu na jego podstawie 

faktury);  

4) terminy realizacji umowy (termin realizacji nie może być dłuższy niż termin wymagany 

w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą).  

6. 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.  
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7. Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy między Wykonawcą  

a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi nastąpić w formie papierowej,  

na adres Zamawiającego, pod rygorem uznania go za bezskuteczne.  

8. Zamawiający, w terminie 3 dni od otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 7, zgłosi w 

formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jeżeli nie będzie spełniała wymagań określonych  

w SIWZ lub będzie przewidywała dłuższy termin zapłaty wynagrodzenia niż określony  

w ust. 6.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  

w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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.  

11. Zamawiający, w terminie 3 dni od otrzymania umowy, o której mowa w ust. 10, zgłosi  

w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeżeli nie będzie spełniała 

wymagań określonych w SIWZ lub będzie przewidywała dłuższy termin zapłaty wynagrodzenia 

niż określony w ust. 6.  

12. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, o 

której mowa § 4 ust. 1 i nie większej niż 50 000 zł oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

15. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy  

o podwykonawstwo.  

§ 5. 

1. 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 zamówienia 

na roboty budowlane.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

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

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

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

o terminie zgłaszania w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.  

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

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

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

6. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni 

od dnia uznania zasadności zapłaty przez Zamawiającego.  

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

o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 może stanowić podstawę 

do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  

 

 

§ 6 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 15 października 2020r. 

2. Przez termin, o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją termin końcowego odbioru prac, który 

zostanie potwierdzony protokołem końcowym. 

3. Przekazanie placu budowy nastąpi  w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do końcowego odbioru robót budowlanych  

w formie pisemnej.  

5. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę powiadomienia Zamawiającego  

o gotowości do odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 1, z zastrzeżeniem warunku 

określonego w § 9 ust. 10. 

6. Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi 

zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy.  

7. Harmonogram, o którym mowa w ust. 6 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni 

roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest 

związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag  

i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do dostosowania harmonogramu rzeczowo – 

finansowego do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez wykonawcę 

harmonogramu do uwag zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 

wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia 

zamawiającego, o których mowa w ust. 7.  

9. Harmonogram powinien obejmować wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego 

planowanych do wykonania robót w okresach dwumiesięcznych zwanych dalej okresami 

rozliczeniowymi.  

10. W przypadkach uzasadnionych zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu  

na wniosek wykonawcy lub zamawiającego polegającej na przesunięciu prac 

zaplanowanych w danym etapie na etap wcześniejszy lub późniejszy. Zmiana taka wymaga 

pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i będzie traktowana, jako nieistotna zmiana umowy.  

11. Niedotrzymanie terminów realizacji poszczególnych etapów, o co najmniej 20 dni  

i brak złożenia do zamawiającego uzasadnionego wniosku o zmianę harmonogramu będzie 

podstawą do obciążenia wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. a). 
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Terminy realizacji etapów robót wskazane w harmonogramie mają charakter techniczny i służą 

do rozliczenia robót fakturami częściowymi, o których mowa w § 2 ust. 6 umowy.  

 

 

§ 7 

Obowiązki stron. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Dostarczenie egzemplarza dokumentacji projektowej, 

2) Przekazanie Wykonawcy placu budowy i dziennika budowy, 

3) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmującego wszystkie 

branże przedmiotu zamówienia, 

4) Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 9 

niniejszej umowy, 

5) Zapłata wynagrodzenia na zasadach określonych w § 2 niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 

 w zakresie umożliwiającym użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

2) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, 

zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego 

wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone 

roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji robót budowlanych oraz zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu 

drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu 

przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych przez niego podczas 

prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia 

i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu 

budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie 

dróg publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy, 

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

4) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 

1186 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

każdego używanego na budowie wyrobu, 

5) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji, 

6) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy.  

7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników stron umowy, podwykonawców oraz osób trzecich, powstałe w związku z 

prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

8) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

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

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

10) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, 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, 

11) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 

niezbędnych przy odbiorze, 

12) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia, 
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13) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

14) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót, 

15) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 

16) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 7 niniejszej umowy, w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 

do 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. Zaakceptowana przez Zamawiającego 

zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 7 niniejszej umowy winna być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, 

17) Zapewnienie do wykonywania robót sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych 

18) Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych 

(jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu) powinien opracować plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120, poz. 1126 z późn. zmianami) oraz przedstawić go Zamawiającemu i zapewnić jego 

stosowanie, 

19) Współpraca z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego, 

20) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców, przy czym Zamawiający 

zastrzega prawo żądania od Wykonawcy zmiany osoby Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje 

roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami zawartymi w SIWZ i obowiązującymi 

przepisami, 

21) Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w ustawie – Prawo budowlane, w tym 

księgi obmiarów oraz dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym 

upoważnionym osobom lub organom administracji publicznej celem dokonywania wpisów i 

potwierdzeń, 

22) Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru; Przygotowanie obiektów i wymaganych 

dokumentów do dokonania odbioru przez Zamawiającego oraz pozostałe służby, organy i 

instytucje uprawnione i wymagane do dokonania odbiorów w celu prawidłowej i zgodnej z 

przepisami eksploatacji przedmiotu zamówienia, 

23) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach w 

formie pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD i przekazanie jej Zamawiającemu, na co 

najmniej 2 (dwa) dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

24) Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, 

25) Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych 

do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z 

poszczególnymi dostawcami, 

26) Zapewni pełną obsługę geodezyjną inwestycji, 

27) Wykona i przedłoży Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru w terminie do 4 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy. 

Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 

harmonogramu w w/w terminie. 

28) Opracowanie projektu organizacji ruchu i zatwierdzenie go przez właściwy organ 

zarządzający ruchem. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za 

użytkowanie dróg publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy. 
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§8 

 

1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania zgodności realizowanego 

przedmiotu zamówienia w zakresie terminów, ceny ryczałtowej, robót koniecznych  

do wykonania i innych wymogów związanych z przestrzeganiem Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych i odbioru robót są:  

1) Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej  – Pan Marcin Pawelec; 

2) Inspektor Nadzoru: ................................ Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. 

poz. 1186 z późn. zm.) 

3. Wykonawcę reprezentuje: ......................................... 

 

§ 9 

 

1. Strony ustalają, że za termin zakończenia robót uważa się datę powiadomienia 

Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem warunku określonego  

w ust. 10.  

2. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 

wykonanego przedmiotu umowy. 

3. Roboty zanikające i ulegające zakryciu będą odbierane przez Inspektora Nadzoru, w terminie 

nie dłuższym niż 4 dni od dnia ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do 

dziennika budowy.  

4. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły w harmonogramie 

odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 

Nadzoru dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji 

przedmiotu umowy lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania 

odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty ,a w 

szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, 

dotyczące odbieranego elementu robót.  

5. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności 

odbioru nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić 

najpóźniej 10-tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.  

6. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy oraz 

jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.  

7. Co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną datą odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, 

świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty 

na zastosowane materiały urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo 

dokumenty. Koszty uzyskania tych dokumentów ponosi Wykonawca.  

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

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 

zgłoszenia gotowości odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązań 

wynikających 

z umowy. 

10. Jeżeli zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

niezakończenia robót, Zamawiający odmówi jego dokonania z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając w 

tym celu odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem zażądać rozebrania 
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wadliwych elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich 

wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 

rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane 

roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W 

przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

 

§ 10 

 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu zamówienia wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 

rozszerzona przez udzielenie ............miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego  

z elementów przedmiotu zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego, z wyjątkiem 

urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wówczas wg gwarancji 

producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez 

producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 

końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru.  

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) dokonywania przeglądów gwarancyjnych, zapewniających bezusterkową eksploatację 

przedmiotu zamówienia w okresach udzielonej gwarancji; 

b) usuwania wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie, 

powstałych po dacie dokonania odbioru końcowego; c)ponoszenia kosztów przeglądów 

gwarancyjnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych 

urządzeń (rzeczy). 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe w skutek: 

a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;  

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części;  

c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu 

oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i 

usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii 

urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin. 

7. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki 

budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie 

zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  

8. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu 

się z terminów, o których mowa w ust. 15, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek 

innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

10. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

11. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach. 

12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie 

wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, 

a datą ich usunięcia. 
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13. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o 

usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby 

w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce.  

14. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek 

Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu 

gwarancji lub rękojmi. 

15. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W 

przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad 

lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. 

Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. 

 

§ 11 

 

1. W celu zapewnienia wykonania robót w sposób i terminach zgodnych z umową ustanawia się 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % wartości robót wg ceny 

całkowitej podanej w ofercie (zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych), co stanowi kwotę....................... zł w formie: ........................................... 

2.  W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego 

i będzie wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z doprowadzeniem do realizacji robót 

zgodnie z umową i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

3. Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiającego 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% wartości wymienionej 

powyżej. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formie określonej w art. 

148 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone będzie na: 

a) pokrycie roszczeń w ramach gwarancji i rękojmi,  

b) pokrycie wad fizycznych zmniejszających wartość użytkową, techniczną, 

c) pokrycie wad estetycznych wykonanych robót.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew na rachunek Wykonawcy. 

7. 70 % kwoty zabezpieczenia będzie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od 

daty odbioru bez zastrzeżeń końcowego robót potwierdzającym jego należyte wykonanie. 

8. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 5-letniego 

okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego. 

9. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 17 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 

najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 

wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym 

razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany 

jego wysokości. 

11. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z 

jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót wysokości 

wynagrodzenia lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie 

zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni 

od daty wezwania go przez Zamawiającego. 
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§ 12 

 

Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach określonych w art. 145 Ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843).  

 

 

§ 13 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następującej 

wysokości:  

1) w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy - kara umowna będzie wynosiła 20% wartości umowy 

brutto, o której mowa § 2 ust. 1;  

2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu świadczenia – poprzez uchybienie terminu 

określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, kara 

umowna będzie wynosiła 1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, o której 

mowa w § 2 ust. 1, w sumie jednak nie więcej niż 20% wartości umowy, o której mowa w § 2 

ust. 1; 

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wady, o której mowa w § 9 ust. 11 niniejszej umowy, z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego - kara umowna będzie wynosiła 1% wartości 

umowy brutto, o której mowa § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia, w którym 

upłynie termin wyznaczony na usuniecie wad, w sumie jednak nie więcej niż 20% wartości 

umowy, o której mowa w § 2 ust. 1; 

4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w przypadku bezpośredniej zapłaty, kara 

umowna będzie wynosiła 0,5% wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po 

terminie płatności;  

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany kara 

umowna wynosi 2.000,00 zł brutto;  

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany kara umowna wynosi 2.000,00 zł brutto; 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty kara 

umowna wynosi 2.000,00 zł brutto; 

8) za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa  

w § 6 ust. 6 umowy w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia 

z żądaniem zapłaty przez Zamawiającego. Zamawiający może potrącić karę umowną 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy, o której 

mowa w § 2 ust. 1.  Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w § 19 ust. 2.  

5. Oprócz kar umownych wskazanych w niniejszych paragrafie zastosowanie mają zapisy 

dotyczące kar umownych wskazane wyraźnie w poszczególnych postanowieniach treści 

przedmiotowej umowy. 

 

§ 14 

 

1. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w 

terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 
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2. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej 

należności Wykonawcy.  

3. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty kary na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 15 

 

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy. 

 

§ 16 

 

1. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jakby to były działania własne. 

2. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń 

ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła 

wynagrodzenia przypadającego za ten zakres robót w niniejszej umowie.  

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego czasu 

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

Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 

częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami. 

W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca 

zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

 

§ 17 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem § 18. 

 

§ 18 

 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy 

spełnieniu następujących warunków: 

1) zmiana terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwa 

wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy; 

2) zmiana warunków i sposobu odbioru robót jest możliwa wyłącznie za zgodą obu Stron 

umowy i nie może powodować zmiany terminu realizacji umowy; 

3) zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie 

w uzasadnionych przypadkach za zgodą obu Stron umowy; 

4) zmiana warunków płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach 

i wymaga zgody obu Stron umowy; 

5) zmiana zakresu robót (części zamówienia) powierzonych podwykonawcom, wymaga 

zgody obu Stron umowy; 

6) zmiana podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody 

Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;  
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7) w przypadku wystąpienia siły wyższej1 możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga 

to jednak zgody obu Stron umowy; 

8) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych 

w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody 

obu Stron umowy; 

9) dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek 

słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji 

jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga 

to zgody obu Stron umowy; 

10) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, 

wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany 

celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to 

zgody obu Stron umowy; 

11) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień 

umowy. 

4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, 

o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3, wymagają pozytywnej pisemnej opinii osoby, o której 

mowa w § 2 ust. 1 umowy.      

 

§ 19 

 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej  

umowy, Zamawiający ma prawo zachowując prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy 

odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku:  

1) opóźnienia rozpoczęcia realizacji umowy przekraczającego trzydzieści (30) dni;  

2) gdy Wykonawca nie wykonuje swych obowiązków lub wykonuje je w sposób nienależyty. 

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do 

zaniechania naruszeń wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Niezastosowanie się 

Wykonawcy do wezwania upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje 

się kar określonych w § 8 ust. 4 niniejszej umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd 

w Opolu. 

5. Umowa została sporządzona w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym 

2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

6. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) załącznik nr 1 - formularz ofertowy. 

                                                           
1 Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają 

wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie 

mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą 

dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 
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