
ZAŁĄCZNIK nr 6 – Wzór umowy 
 

Umowa Nr  
 

zawarta w dniu ............ pomiędzy Zamawiającym Gminą Miejską Giżycko -  Miejskim Ośrodkiem 
Sportu  i Rekreacji reprezentowanym  przez: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
Pana Mariana Mieńko,11-500 Giżycko ul. Moniuszki 5 działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta 
Giżycka, przy kontrasygnacie Głównego księgowego Pani  Bogusławy Turczyk 
 
a Wykonawcą, którym jest: 
 ............................................................................................………………, 

(nazwa firmy, forma prawna, adres) 
reprezentowanym przez: …...................................................................................................................., 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym. 

 
 

§ 1 
 

Przedmiotem umowy jest remont i modernizacja dwóch pomostów pływających w Porcie Ekomarina 
Giżycko przy ul. Dąbrowskiego 14, 11-500 Giżycko polegający na wymianie wszystkich elementów 
drewnianych wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi oraz dostawie i montażu 
dodatkowych odnóg cumowniczych i postumentów zasilających.  
 
Zakres robót według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią 
integralną część umowy. 

 
§ 2 

 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej. 

 
§ 3 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ, 
2) uzyskanie ewentualnych niezbędnych zezwoleń i dokonanie zgłoszeń, 
3) przejęcie terenu prowadzenia robót, 
4) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców, 
5) utrzymywanie porządku w miejscu prowadzenia robót, na ciągach komunikacyjnych i wokół  

      obiektu, 
6) powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbiorów częściowych i robót zanikowych                 

      z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia (telefonicznie), 
7) powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego (w formie pisemnej), 
8) przedstawienie Zamawiającemu – najpóźniej w dniu odbioru końcowego – kompletnej    

     dokumentacji odbiorowo-rozliczeniowej, w tym: dokumentów pozwalających na stwierdzenie,   
     że wszystkie zabudowane materiały i wyposażenie posiadają dopuszczenie do zastosowania  
     w budownictwie (łącznie z niezbędnymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności) 
 

 
 

§ 4 
 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robót w ustalonym terminie ich rozpoczęcia, 
2) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami, 



3) dokonywanie odbiorów częściowych i robót zanikowych, 
4) przystąpienie do końcowego odbioru robót niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia  
    o zakończeniu robót i otrzymaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w przypadku  
    niewykonania całości robót lub wykonania ich wadliwie, uzgodnienie nowego terminu odbioru robót. 

 
 

§ 5 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 
prowadzenia robót. 

 
§ 6 

 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prowadzenia robót z chwilą jego przejęcia. 

 
§ 7 

 
Termin wykonania przedmiotu umowy:    do  dnia 30.04.2020 r. 
 

§ 8 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, które            
    wynosi brutto ………………. zł. (słownie: ……………………….), w tym podatek VAT. 
2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy. 

 
§ 9 

 
1. Rozliczenie za przedmiot umowy może odbywać się fakturami przejściowymi.                                

Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie protokół częściowego odbioru robót podpisany 
przez przedstawicieli  Zamawiającego i Wykonawcy. Łącznie faktury częściowe (do momentu 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót) nie mogą przekroczyć 80% wynagrodzenia 
umownego.  

2. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą złożoną u Zamawiającego do 30 dni po podpisaniu protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przed datą końcowego 
rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na 3 dni poprzedzające ostateczną zapłatę – oświadczeń 
podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających całkowite rozliczenie, z tytułu 
zawartych umów podwykonawczych, związanych z wykonaniem niniejszej umowy. Brak 
oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy, bez żadnych 
konsekwencji dla Zamawiającego, wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

4. Termin płatności ustala się na 30 dzień od dnia otrzymania faktury wraz z dokumentacją 
rozliczeniową. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

5. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 10 
 

1.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej  
     NIP: ........................ 
2.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej   
     NIP: 845-19-51-457  
 
Fakturę należy wystawić: 

 
 



NABYWCA                               ODBIORCA/ PŁATNIK 

Gmina Miejska Giżycko                                                      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
11-500 Giżycko                                                                   11-500 Giżycko 
Aleja 1 Maja 14                ul. Moniuszki 5 
NIP 845195145 

§ 11 
 

1. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 
trzecich bez zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia 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, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

3. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo powinny mieć 
formę pisemną i muszą zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 
1)  zakresu robót przewidzianych do wykonania, 
2)  terminu realizacji robót, 
3)  wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót, 
4)  terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
      z zastrzeżeniem, że termin ten 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 roboty  
      budowlanej, 
5)  rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

     4. Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  
          o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w przypadku: 
           1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, 
           2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 
     5.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedłożonego mu projektu 
           umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa    
         się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
    6.   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. 
   7.   Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której  
        przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku: 
         1)  niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, 
         2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 
  8.  Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której  
       przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy  
       przez Zamawiającego. 
  9.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  
       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  w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot    
       został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  
10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż  
       30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej  
       umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
11.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego   



       Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego   
       umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł  
       przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub  
       usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,  
       Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, 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. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych  
      Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych  
       uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
       Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w przewidzianym terminie Zamawiający  
      może: 
       1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu  
            Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
        2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub  
            dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego   
            co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
        3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,   
            jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
 16.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,    
         o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia   
         z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
17.   Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu  
         Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat                
         na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy               
         w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
18.   W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy, Wykonawca  
         wraz z własną fakturą przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty należności na rzecz  
         Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z tytułu prac objętych w poprzedniej fakturze.  
         W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający    
         wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej  
         sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 
19.   Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez  
         Podwykonawców. 

 
§ 12 

 
1.  Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie wykonania przedmiotu 

umowy.  
2.  Po upływie ustalonego w umowie terminu rękojmi nastąpi odbiór ostateczny (pogwarancyjny), 

mający na celu ustalenie stanu robót i usuniętych wad, które ujawniły się w okresie gwarancji. 
 

§ 13 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. -miesięcznej rękojmi (zgodnie z ofertą) na wykonane 
roboty i zastosowane materiały. 

2. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru i przekazania w użytkowanie całego 
przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku dewastacji oraz 
użytkowania przedmiotu umowy niezgodnego z jego przeznaczeniem. 

4. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 



dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie, lub 
w innym  uzgodnionym przez strony  terminie do usunięcia wad. 

5. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wady zastosowanego materiału Zamawiający ma 
prawo żądać wymiany wadliwego materiału  w całości. 

6. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wady systemowej wykonania robót Zamawiający ma 
prawo żądać ponownego wykonania robót. 

7. Żądanie wykonania robót lub wymiany wadliwego materiału oraz zgłoszenie usunięcia wad 
dokonywane jest w formie pisemnej. 

8. W sprawach spornych Wykonawca ma prawo zażądać opinii uprawnionego rzeczoznawcy. 
Rzeczoznawcę powołuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy oraz na jego koszt. W 
przypadku potwierdzenia stanowiska Wykonawcy koszt ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża 
Zamawiającego. 

9. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. 
10. Przedstawiciel Zamawiającego potwierdza usunięcie wad dokonując odpowiedniej adnotacji na 

piśmie Wykonawcy. 
11. Na wykonane w ramach rękojmi roboty i wymienione materiały Wykonawca udziela  …….-

miesięcznej rękojmi (zgodnie z ust. 1). Bieg nowego terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia 
protokolarnego odbioru robót. 

 
§ 14 

 
Zamawiający dokonuje usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku:  

1) bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, 
2) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dokonanego w terminie 

usunięcia wad, 
3) bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt 2). 

 
§ 15 

 
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 
§ 16 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące montaż drewnianych deków na pomostach 

pływających, montaż elementów wyposażenia pomostów pływających i roboty instalacyjno-
montażowe będą w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: 

1. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej oświadczenia  
i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 



czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 17 

 
1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia 
umownego, 

3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki po terminie, o którym mowa w § 13 ust. 4, 
ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego, 

4) każdorazowo, w przypadku konieczności zwrotu przez Zamawiającego opłat za postoje 
jednostek przy pomostach będących przedmiotem umowy (jeżeli będzie to niezbędne do 
wykonania prac naprawczych wynikających z winy Wykonawcy), w wysokości stanowiącej 
równowartość zwróconych klientom portu przez Zamawiającego opłat za postój jednostek. 

5) każdorazowo – za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy – w wysokości tego wynagrodzenia, 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie za nieterminową zapłatę, 

7) za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień zwłoki, ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,5% 



wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ale nie więcej niż 20% wynagrodzenia 
umownego, 

10) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o 
których mowa w § 16 ust. 1, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników 
wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Pracy) – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego tej okoliczności.  

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych  
kar umownych przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 

§ 18 
 
1 Osobą nadzorującą wykonanie przedmiotu umowy  ze strony Zamawiającego jest: 

........................................................................ 
2 Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: 

......................................... 
3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana taka 

wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 19 

 
1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część/zakres zamówienia. 
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z 

podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 
3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia 

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1b tej ustawy, 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.  

5. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub 
zaniechanie.  

 
§ 20 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy jedynie w niżej opisanych przypadkach: 

1) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez 
Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych,  

2) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez 
Zamawiającego ze względu na konieczność usunięcia przeszkód nieuwzględnionych  
w dokumentacji przetargowej uniemożliwiających kontynuację robót, 

3) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez 
Zamawiającego w przypadku konieczności opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz, 



których wykonanie wynika ze stwierdzonego w trakcie realizacji robót stanu technicznego 
obiektu lub jego elementów,  

4) przedłużenie terminu realizacji umowy, ze względu na konieczność wykonania 
nieprzewidzianych robót, niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, wykraczających 
poza zakres umowy, o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót. 

2. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania robót budowlanych 
przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, 
potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu 
nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek 
Wykonawcy,  
w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych 
wyżej. 

 
§ 21 

 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 22 

 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
§ 23 

 
Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 24 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 


