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GIK.271.8.2020 

ZAŁĄCZNIK   Nr  9 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

§ 1 
Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. Modernizacja instalacji 
elektrycznych wraz z systemem SSWiN, monitoringu wizyjnego CCTV oraz aparatury kontrolno – 
pomiarowej i automatyki w Stacji Ujęcia Wody w Krynicy 

2. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 5 do Umowy 
oraz  dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 
a) przy realizacji niniejszego zamówienia będą brały udział osoby, posiadające doświadczenie 

w wykonywaniu prac będących przedmiotem niniejszej umowy, 
b) zapoznał się z terenem robót, warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza uwag do ich stanu, przez 

co przyjmuje do wykonania bez zastrzeżeń i wykona przedmiot umowy zgodnie z umową, ofertą wraz 
z załącznikami, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej, za umowne wynagrodzenie. 

c) ma pełną świadomość konieczności wykonania wszelkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy i uwzględnił ten fakt w wycenie. 

d) ponosi odpowiedzialność – w zakresie przedmiotu umowy – za właściwe utrzymanie budowy, porządek, 
higienę, czystość, bezpieczeństwo i ogólny nadzór nad składowanymi materiałami, otoczeniem oraz 
drogami publicznymi zgodnie z prawem, zarządzeniami, przepisami prawa o ruchu drogowym, BHP oraz 
za szkody wobec osób trzecich. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy może wystąpić konieczność wykonania robót zamiennych 
w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. W związku z tym wprowadzenie robót zamiennych jest 
możliwe tylko w sytuacji gdy ich wykonanie wynika z wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności 
z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy spowodowanym przede wszystkim odmiennymi 
warunkami gruntowymi. Przez „roboty zamienne” należy rozumieć roboty będące następstwem 
(wynikiem) „rozwiązań zamiennych”, o których mowa w Prawie budowlanym. „Roboty zamienne” to 
wykonanie elementu zaprojektowanego (występującego) w dokumentacji projektowej, ale w sposób 
odmienny niż to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie „rozwiązania 
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej w ramach 
nadzoru autorskiego.  

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany produktów (materiały lub urządzenia) podanych jako 
przykładowe w dokumentacji projektowej na produkty nie posiadające cech równoważności tylko 
w sytuacji:  
a) zamiany wynikającej z konieczności wykonania „robót zamiennych”, czyli w sytuacji, o której mowa 

w ust. 4; 
b) niedostępności na rynku zarówno produktu podanego jako przykładowy w dokumentacji projektowej, 

jak i produktu równoważnego. Taki fakt Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a Nadzór z ramienia 
Zamawiającego i Nadzór autorski potwierdzić to na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się dokonać 
zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbędnej zwłoki.  
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Produkty zamienne muszą posiadać nie gorsze parametry techniczne niż produkty wskazane 
w dokumentacji projektowej jako przykładowe. Parametry zabudowywanych produktów (materiałów lub 
urządzeń), nie mogą być gorsze niż parametry podane (lub wynikające) w dokumentacji projektowej.  

6. Zmiany, o których mowa w ust. 4-5 muszą być każdorazowo przedstawione w „Protokole konieczności” 
przygotowanym przez tę Stronę umowy, która wnosi o daną zmianę. Protokół ten musi zawierać 
uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w ust. 4-5 oraz musi być 
potwierdzony przez Nadzór z ramienia Zamawiającego i Nadzór autorski i zatwierdzony przez Strony 
umowy. 

7. Zamiany, o których mowa w ust. 4-6 nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 umowy. 

 
§ 2 

Zobowiązania i odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przejęcia placu budowy w zakresie przedmiotu zamówienia, przygotowania realizacji oraz wykonania 
robót tymczasowych i przygotowawczych niezbędnych do realizacji zadania podstawowego; 

2) analizy dokumentacji projektowej, STWiORB, uzgodnień i decyzji uzyskanych na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej, dokonania uzgodnień i wypełnienia postanowień 
w zakresie realizowanego przedmiotu umowy na własny koszt; 

3) dokonania prób i odbiorów technicznych wykonanego zakresu rzeczowego robót; 
4) dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wykazu firm lub osób 

biorących udział przy realizacji przedmiotu umowy w przypadku powierzenia części robót 
podwykonawcom; 

5) zgłoszenia osób odpowiedzialnych za przebieg robót do Dziennika budowy, przedstawienia oryginałów 
lub poświadczonych kopi odpowiednich świadectw, stwierdzających posiadanie aktualnych 
kwalifikacji do wykonania przedmiotu umowy; 

6) dostarczania wyznaczonemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego poszczególnej branży przed 
wbudowaniem: recept, świadectw pochodzenia, dokumentów zgodności, atestów, certyfikatów, 
aprobat technicznych i deklaracji dopuszczających użyte materiały do stosowania w Polsce w myśl 
prawa budowlanego i obowiązujących przepisów; 

7) w przypadku stwierdzenia, iż użyte materiały nie spełniają obowiązujących norm, na żądanie 
Zamawiającego dokonania ich wymiany na materiały właściwe na własny koszt i pokrycia kosztów 
ewentualnych badań wykonanych na żądanie Zamawiającego; 

8) bezwzględnego uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w naradach koordynacyjnych 
organizowanych przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej co 14 dni 
i sporządzania z nich notatki służbowej podpisanej przez uczestników najpóźniej w dniu kolejnej 
narady lub Rady Budowy; 

2. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy; 

2) dbanie o porządek na terenie budowy; 
3) kompletowanie, w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej 

dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

4) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w trakcie trwania robót, 
w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony do ich 
usunięcia. 

5) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej najpóźniej w dniu 
końcowego odbioru robót; 
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3. Wszystkie prace objęte zakresem zamówienia zrealizowane zostaną przez osoby wykwalifikowane, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i bezpieczeństwa. 

4. Wykonawca odpowiada za działania osób, bądź podmiotów którymi się posługuje przy realizacji 
niniejszego zamówienia, w tym także podmiotów profesjonalnych, jak za własne. 

5. Wobec Zamawiającego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania 
technologii niezgodnej z przekazaną przez Zamawiającego, STWiORB, dokumentacją projektową 
i zawartymi w niej warunkami technicznymi lub niewłaściwego prowadzenia robót czy też użycia 
niezaakceptowanych materiałów. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na polecenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru do usunięcia z placu 
budowy każdej osoby, która w rażący sposób narusza przepisy BHP, ogólnie przyjęte normy współżycia 
społecznego lub wykonuje prace niezgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 
W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego Wykonawca może usunąć Podwykonawcę 
z placu budowy. Żądanie takie powinno być przedstawione na piśmie. 

 
§ 3 

Teren budowy 
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Strony uzgodnią granice terenu budowy, stan i sposób korzystania z dróg, gruntów w otoczeniu terenu 
budowy oraz inne niezbędne elementy współpracy wg protokołu przekazania terenu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). 

4. Zgodnie z 208 art. Kodeksu Pracy Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się współpracować ze sobą w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

5. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje prawne i finansowe z tytułu poniesienia szkody czy uszczerbku 
zdrowia lub mienia osób, które uległy wypadkowi z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia terenu budowy 
oraz terenu bezpośrednio przyległego, zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy. 

 
§ 4 

Warunki płatności wynagrodzenia 
1. Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie:  

Netto zł VAT zł Brutto zł 

   

słownie brutto zł:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 3 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte 
z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej, a bez 
których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiający nie pokrywa kosztów wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki i opakowań 
materiałów produktów zastosowanych do wykonania inwestycji.  

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, jest to niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy 
obejmujące wszelkie świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy (zamówienia). 

5. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet, gdyby podczas 
realizacji przedmiotu umowy okazało się, że są konieczne do wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia 
celów w niej określonych, roboty podstawowe, tymczasowe i prace towarzyszące, które nie wynikają 
wyraźnie z opisu robót oraz z postanowień umowy. W cenie oferty należy uwzględniać wszystkie koszty 
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związane z realizacją zamówienia i wykonawstwa w tym m.in. robocizny, materiałów, pracy sprzętu, 
środków transportu niezbędnego do wykonania umowy, a także utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
sporządzenie dokumentacji powykonawczej, koszty demontażu, usunięcia i utylizacji odpadów, koszty 
prowadzenia koordynacji i kierownictwa robót. 

6. Wykonawca dodatkowo ma obowiązek załączenia do faktury VAT: 

1) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców – wykazu potwierdzającego 
iż Wykonawca dokonał stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawców za wykonaną przez nich część 
zamówienia, 

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy bez udziału Podwykonawców - oświadczenie, iż Wykonawca 
realizował przedmiot umowy bez udziału Podwykonawców (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
umowy). 

7 Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi fakturą końcową wystawioną 
po zakończeniu robót objętych umową i ich odbiorze protokołem końcowym. 

8. Wykonawca wystawi fakturę VAT, o której mowa w ust. 8 na rzecz Zamawiającego tj: Nabywca: Gmina 
Suchożebry, ul. A. Ogińskiej 11, 08 – 125 Suchożebry NIP:821-25-36-471 Odbiorca: Urząd Gminy 
Suchożebry, ul. A. Ogińskiej 11, 08 – 125 Suchożebry. 

9. Wykonawca wystawi i przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru. Faktura VAT winna zawierać wyraźne określenie jej charakteru (końcowa) i numer umowy na 
podstawie, której jest wystawiana, pod rygorem zwrotu faktury i wstrzymania zapłaty do czasu 
przedłożenia prawidłowo sporządzonej faktury, bez naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

10. Wynagrodzenie za wykonany zakres robót będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
w ………………………………….. nr                               , w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Przez umowny 
termin regulacji zobowiązania rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu 
realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem 

metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej  płatności, o którym 
mowa powyżej, 

b) jest rachunkiem znajdującym   się  w elektronicznym  wykazie   podmiotów   prowadzonym od  
1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,   o którym mowa w ustawie 
o podatku od towarów i usług. 

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych   w pkt. 1, 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych 

roszczeń  z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. Wykonawca wyraża na 
to zgodę. 

13. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca jest uprawniony do żądania odsetek 
ustawowych za opóźnienie, zgodnie z obowiązującym prawem, tj. ustawą z dnia 8 marca 2013 r. 
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o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684, ze zm.), za każdy dzień 
opóźnienia. 

§ 5 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową: 
1) rozpoczęcie – po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu terenu. Przekazanie terenu budowy 

nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy. 
2) zakończenie zamówienia wraz z usunięciem ewentualnych wad i usterek – do 3 miesięcy od daty zawarcia 

umowy. 
2. Za termin wykonywania robót umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 
 
 

§ 6 
Odbiory robót budowlanych 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających; 
2) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawiania faktury częściowej zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo–finansowo-terminowym ; 
3) odbiór końcowy robót budowlanych. 

2. Odbiory robót zanikających oraz odbiory częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego przy udziale 
Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem 
do dziennika budowy. 

3. Odbiory, o których mowa w ust. 2, dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. 
Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły. 

4. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od 
dnia zakończenia robót, pismem złożonym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

5. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego powinno być faktyczne 
wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora nadzoru, pod 
rygorem odmowy przyjęcia zgłoszenia. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do rozpoczęcia czynności odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru. 

7. Przed podpisaniem protokołu odbioru częściowego i końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
niezbędne dokumenty, takie jak: dokumentacja jakości wyrobów, w tym dokumenty zaświadczające o 
dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów budowlanych w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy. 

8. Jeżeli w toku czynności związanych z odbiorem robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może 
wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

9. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego robót. 

 
§ 7 

Osoby odpowiedzialne 
1. Nadzór nad prawidłową realizacją wykonania robót budowlanych - w imieniu Zamawiającego pełnić będzie 

Inspektor nadzoru, który zostanie wskazany nie później niż do dnia przekazania placu budowy. 
2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest: 

1) Jarosław Jasiński –  Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. 
3. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest: 
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1) Kierownik budowy - …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane Nr 
…………………………...…. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń; 

4. Zmiana  osoby wskazanej w ust. 3, może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.), z zastrzeżeniem ust. 5-7. 

5. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, osoby wskazanej ust. 3, musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje nowo wskazywanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji posiadanych przez osobę 
pierwotnie wskazaną do pełnienia danej funkcji. 

6. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie później niż 7 
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji 
przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innej osoby niż wskazana w ofercie 
Wykonawcy, bądź uprzednio nie zaakceptowana przez Zamawiającego, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, winna być dokonana wpisem 
do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§ 8 

Gwarancja 
1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, materiały użyte do realizacji zadania oraz na 

wbudowane stałe elementy zagospodarowania i wyposażenia Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji na okres ………. miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), liczony od daty obustronnie 
podpisanego Protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 
Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego 
części. 

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej 
umowy w okresie gwarancji. 

4. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze wynosić 
będzie 14 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej. 
Zaś w okresie gwarancji/wykonywania rękojmi termin ten będzie wynosił 14 dni, licząc od daty skutecznego 
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Strony przedłużą termin na usunięcie wad, jeżeli będzie to 
uzasadnione względami technicznymi, technologicznymi lub organizacyjnymi. 

5. Czas usuwania usterek lub wad wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie 
automatycznie wydłużony o czas trwania usuwania usterek lub wad. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminów, o których mowa 
w ust. 1 -2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad utajnionych konstrukcyjnych lub jakościowych 
w okresie obowiązywania gwarancji, o wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę 
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć 
wady na jego koszt. 

9. W przypadku niezachowania terminu usunięcia stwierdzonych wad i usterek bądź awarii w terminie 
wyznaczonym - Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01% od wynagrodzenia 
netto określonego w §4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad. 
Postanowienia §4 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 
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10. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty 
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

11. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z wyznaczonych 
terminów, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo usunięcia tych wad bądź awarii poprzez zlecenie 
innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził 
od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych. 

12. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek bądź awarii spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

13. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 
1) nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi; 
2) nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości. 

14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu 
gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do 
usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

15. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 
wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez 
Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 
wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

17. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór 
ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 
wynikających z niniejszej mowy. 

18. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 
 

 
§ 9 

Podwykonawstwo. Ogólne warunki. 
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2.Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ z pomocą 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach 
określonych w art. 143b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z art. 6471 KC w trybie niżej 
określonym: 

1) 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, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz 
z uwzględnieniem zapisów z art. 143 b ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

1) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń 
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

2) 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 wraz z uwzględnieniem 
zapisów z art. 143 b ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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3) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa 
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

4) 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 wraz z uwzględnieniem 
zapisów z art. 143 b ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5) w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo należy zastosować zapisy określone odpowiednio 
w pkt. 1÷5. 

6) Umowa z Podwykonawcą musi zawierać: 
a) zakres robót powierzony Podwykonawcy, 
b) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy, 
c) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy, 
d) termin zapłaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia faktury lub rachunku, 
e) zapisy zobowiązujące Podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania 

Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy 
Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach 
zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia 
dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

3.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. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 
4. Za działania lub zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne czyny. 

 
§ 10 

Warunki płatności podwykonawcom 
1. Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcami i/lub 

dalszymi podwykonawcami. W przypadku braku podwykonawcy, Wykonawca składa oświadczenie, 
że wskazany protokołem odbioru zakres robót wykonał bez udziału podwykonawców zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2 do umowy. 

2. W przypadku podzlecenia wykonania robót podwykonawcom, Wykonawca w dniu odbioru wraz z 
każdą fakturą częściową i końcową przedkłada: 

a) Załącznik do faktury pn. Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach 
składanej faktury. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług 
wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość 
środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. 
Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich 
Podwykonawców i dalszych podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację 
zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną 
potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawców), z którymi zawarli 
umowy, bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora nadzoru. 
Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach, że Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zamiast podpisów 
na „Wykazie” złożą (prześlą) pisemne oświadczenia potwierdzające, że należne im kwoty z danej 
faktury są prawidłowe lub, że żadna kwota nie jest im należna (wzór – załącznik nr 1 do umowy). Brak 
podpisanego „wykazu” spełniającego powyższe wymagania lub powyższych oświadczeń będzie 
podstawą do odmowy przyjęcia faktury. Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także 
powyższy załącznik, jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że podwykonawcy oraz dalsi 
podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im 
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wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy 
potwierdzający przelew środków na konto podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia 
z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą 
pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie 
zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej 
Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zgodnie z § 3 art. 6471 kodeksu cywilnego odpowiedzialność 
Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty 
należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z niniejszej Umowy. Wstrzymanie 
zapłaty z ww. powodu nie skutkuje nie dotrzymaniem przez zamawiającego terminu płatności i nie 
uprawnia Wykonawcę do naliczenia odsetek wynikających z zapisów niniejszej umowy. 

b) protokoły odbioru robót wykonanych na podstawie zawartych umów na podwykonawstwo, 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, w rozumieniu §13 umowy, podpisane przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który wykonał zlecone roboty, 

c) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, Zamawiający dokonuje w terminie 30 dni 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. 

1. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy i 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 umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

2. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności takiej zapłaty, 
w terminie 10 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

3. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
a) 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, 

b) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

4. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Postanowienia §8 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 11 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby osoby 

bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni, byli zatrudnieni przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.) co najmniej 
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przez okres realizacji niniejszej umowy. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących 
budową, posiadających uprawnienia budowlane, dostawców materiałów budowlanych. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca złożył w terminie do 14 dni od podpisania 
umowy, oświadczenie o zatrudnieniu przy wykonywaniu robót pracowników wykonujących czynności na 
podstawie umowy o pracę, zawierające informacje dotyczące ogólnego stanu zatrudnienia przy 
wykonywaniu zadania, w tym osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 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. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
 

§ 12 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
10 % ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 
ust. 1, co stanowi równowartość kwoty: ………….. PLN słownie:  
…................................................................złotych). 

2. Zabezpieczenie w wysokości określonej w ust. 1 powyżej, służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania zamówienia. 

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako 
należycie wykonanych, Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu 
zatrzymując pozostałe 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

 
§ 13 

Zmiany umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach: 

1) zmiany terminu wykonania/zakończenia robót lub etapu robót, w tym jego przedłużenia na skutek 
zaistnienia opóźnień wynikających z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności 
w następujących przypadkach: 
a) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, 

którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, 
b) z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, instytucji branżowych, osób 

indywidualnych) uniemożliwiających prowadzenie/wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 

c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 
d) opóźnień i przestojów wynikających z winy Zamawiającego lub projektanta sprawującego nadzór 

autorski. 
2) strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w następujących przypadkach:: 
a) zmiany stawki podatku VAT i zmiany stawek celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; 
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
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c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych o sumę 
wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z wpłat do PPK. 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Wykonawca stosuje nową stawkę z dniem jej 

obowiązywania. 
4. W razie zaistnienia zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 2 lit. a, b i/lub c, Wykonawca w terminie 30 dni od daty 

wejścia w życie dowolnej z powyższych zmian, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek 
o zmianę wynagrodzenia zawierający wyliczenia i dowody (np.: umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy 
zlecenia, itp.), z których będzie wynikać, w jaki sposób zmiany wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. b i/lub c 
wpływają na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i mogą być podstawą do zmiany 
wartości umowy. Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności, do: 

a) określenia procentowego udziału zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. b i/lub c - w stosunku do 
wartości brutto zamówienia (procentowy wskaźnik zmiany); 

a) przeliczenia wszystkich cen jednostkowych przy zastosowaniu wskaźnika wskazanego w ppk a. 
5. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dokonania szczegółowej analizy wyliczeń oraz dowodów potwierdzających zasadność wprowadzenia 
zmiany do umowy; 

a) w przypadku negatywnej oceny wyliczeń lub dowodów, wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień 
lub dokonania stosownych zmian. 

6. Po zaakceptowaniu przedstawionego wniosku przez Zamawiającego, strony podpiszą aneks do umowy 
określający zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany będą obejmować okres od dnia wejścia w życie 
zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. b i/lub c. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4, 
w szczególności w sytuacji niewykazania lub niedostatecznego wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian 
na koszty wykonania zamówienia. 

8. Nie zawarcie w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, porozumienia 
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umowy o zamówienie publiczne, uprawnia Strony do 
rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

9. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na 
etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani 
na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym 
umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy 
organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące 
do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

10. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się 
następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 
1) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 

niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu 
przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu 
będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony 
umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których 
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone 
wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z 
przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 

2) Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami 
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach 
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miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące 
założenia: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej 

umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. 

takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone 
będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

c) kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez 

Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie 

„1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) 
za okres ich wbudowania; 

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych 
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm 
Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

11. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie 
drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 
a) opis zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) w przypadku zmian, wynikających z ust. 2 pkt 1 - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin 

zakończenia umowy i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez 
Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik 
budowy. 

§ 14 
Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku 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 powyższych 
okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

2. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli: 
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, 
2) Wykonawca nie rozpoczął czynności dotyczących realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni od 

daty przekazania terenu budowy, 
3) Wykonawca przerwał, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa trwa 

dłużej niż 5 dni, 
4) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową osobę inną niż 

wskazana w Ofercie Wykonawcy, 
5) Wykonawca będzie realizował roboty budowlane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

niezgłoszonego Zamawiającemu - zgodnie z zapisami określonymi w §9 ust. 2 niniejszej umowy. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, 

iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 
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4. Odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności. 
5. Zamawiający jak i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy składając oświadczenie o odstąpieniu 

w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, 
określonych w ust. 2 i 3, a skutek złożonego przez Zamawiającego lub Wykonawcę oświadczenia woli o 
odstąpieniu następuje z dniem doręczenia Wykonawcy, bądź Zamawiającemu tego oświadczenia. 
Odstąpienie to w relacjach pomiędzy stronami niniejszej umowy wywiera skutek wyłącznie na przyszłość. 

6. W związku z ustaleniem przez Strony, iż odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość Wykonawcę oraz 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale Komisji 

powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, 
z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli 
odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających. Jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 

5) Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 
siedmiu dni od daty odstąpienia przez Strony od niniejszej Umowy wraz ze szczegółowym protokołem 
inwentaryzacji robót w toku. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający dokona 
odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia oraz zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie za ww. roboty. 

8. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z treścią ust. 9, za wyjątkiem pkt. 2 – pod uwagę brane 
będą ceny wykonywanych elementów robót określone w harmonogramie rzeczowo – finansowo -
terminowym. Wartość tak wyliczonego wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia 
Zamawiającego z tytułu kar umownych, ewentualnych roszczeń wynikających z obniżenia ceny na 
podstawie przepisów o rękojmi i gwarancji oraz innych roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający nie 
pokryje kosztów za zakupione przez Wykonawcę materiały i urządzenia, które nie zostały zabudowane 
w odebrane roboty oraz kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy 
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Wykonawca. 

9. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy po odstąpieniu 
od umowy będzie następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy na etapie realizacji prac na podstawie dokumentacji projektowej 

Strony zobowiązane są do protokolarnego ustalenia przez wyznaczonych przedstawicieli 
procentowego stopnia zaawansowania wykonania prac ujętych w dokumentacji projektowej 
i pomnożenia ustalonej wielkości przez wartość robót określoną w dokumentacji projektowej wraz 
z uzgodnieniami, 

2) w przypadku odstąpienia od całej pozycji określonej w harmonogramie rzeczowo – finansowo -
terminowym, nastąpi odliczenie wartości tej pozycji (wynikającej z harmonogramu rzeczowo – 
finansowo -terminowego) i następujących po niej od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 

3) w przypadku odstąpienia od części robót z danej pozycji harmonogramu rzeczowo – finansowo -
terminowego, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego 
ustalenia przez strony procentowego zaawansowania wykonania danego elementu, 

4) dopuszcza się także zastosowanie rozliczenia za pomocą kosztorysu powykonawczego sporządzonego 
w oparciu o obowiązujące Katalogi Nakładów Rzeczowych i minimalne ceny robocizny, sprzętu 
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i materiałów itd. (dla województwa mazowieckiego) publikowanych w biuletynie SEKOCENBUD dla 
kwartału poprzedzającego wykonanie tych robót. 

 
 

§ 15 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne, z tytułu: 
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, określonego 

w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu,  
2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000 złotych za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany - w wysokości 1 000 złotych za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany; 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek; 

5) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 
w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie za nieterminową zapłatę; 

6) braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 
w wysokości 0,5% netto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia za 
każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców; 

7) dopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 2% 
wynagrodzenia umownego netto, określonego w §4; 

8) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia netto, określonego w §5, za wadliwie wykonane roboty za każdy dzień zwłoki licząc od 
dnia następnego po upływie terminu uzgodnionego na usunięcie wad; 

9) odstąpienia Wykonawcy od realizacji umowy w skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto; 

10) odstąpienia Zamawiającego od umowy w skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto; 

11) niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników 
wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy 
określonych w §11 i nie złożenie oświadczenia w tym zakresie na wezwanie Zamawiającego, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustaloną na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 
pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Pracy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto w 
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za szkodę na zasadach ogólnych. 
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych (w tym przed terminem wymagalności obu 

należności) z płatnościami wynikającymi z faktur Wykonawcy. Oświadczenie o potrąceniu kary doręczone 
równocześnie z notą obciążającą jest skuteczne. 
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§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiany dotyczące siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie obowiązywania 
niniejszej umowy, Wykonawca zgłaszał będzie niezwłocznie Zamawiającemu w formie pisemnej informacji. 

2. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, wszelką 
korespondencję skierowaną na znany Zamawiającemu adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

3. Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonanej 
czynności. 

4. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone Kodeksem Cywilnym, 
Prawem budowlanym, SIWZ oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. 

5. Jakiekolwiek nieporozumienia, które mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, będą 
rozpoznawane przez Sądy Powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 
i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

W Y K O N A W C A:      Z A M A W I A J Ą C Y: 

 

Załączniki: 

1) Oświadczenie podwykonawcy – wzór 
2) Oświadczenie Wykonawcy - wzór 
3) Oferta Wykonawcy 
4) Dokumentacja projektowa 
5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
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Załącznik nr 1 

 

 

WZÓR 

Oświadczenie podwykonawcy 

W związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury nr ……………………… z dnia …………………….. 

wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem jako Podwykonawca następujące roboty: 

(opis według protokołu odbioru) 

Za roboty te otrzymałem od Wykonawcy w dniu …………………………..zgodnie z zawartą umową o 

pod wykonawstwo, wynagrodzenie w kwocie ………………….. zł brutto i niniejszym zrzekam się 

wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z wynagrodzeniem za ww. 

roboty. 

Uwaga! 

Do oświadczenia należy załączyć: 

• protokół procentowego zaawansowania robót podpisany przez: inspektora nadzoru, 

wykonawcę i podwykonawcę, 

• kserokopię faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

• potwierdzenie przelewu bankowego. 

Data, podpis i pieczęć osób uprawnionych do reprezentowania podwykonawcy 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

Firma ....................................................z siedzibą w ..........................., ul. .............................., 

............................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez ...................................................................................... pod nr KRS ............................., REGON 

.............................., NIP ................................., posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 

..........................................PLN w całości opłacony, reprezentowaną przez: 

..................................... – ............................, 

Oświadczamy, że realizowaliśmy przedmiot umowy bez udziału Podwykonawców. 

 

 

 

 

Data i podpis Wykonawcy 

 

……………………………………………… 

 


