
 

 

zawarta w dniu …………2020 

Gminą Wińsko, mającą siedzib

77 504, zwaną w dalszej części umowy 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Wińsko  - Jolant

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Wińsko – Anny

a 

……………………………… 
reprezentowanym przez: 

………………………………….. 

zwanym w dalszej części „Wykonawc

 

W wyniku przeprowadzonego post

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie

1843) została zawarta umowa o nast

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobow

na: 

a) budowie placu zabaw wraz z ogrodzeniem,

b) wyposażeniu placu zabaw

przy Publicznym Żłobku w Wi

2. Ponadto zakres rzeczowy zamówienia okre

integralną część niniejszej umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) oferta Wykonawcy, 

3) dokumentacja techniczna.

3. Wykonawca oświadcza, że 

wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a tak

i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które by

oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia.

4. Wykonawca przed wbudowaniem lub zastosowaniem materiałów i urz

inspektorowi nadzoru listy materiałowe do zatwierdzenia.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.

6. Materiały z rozbiórki (przydatne) stanowi

zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacj

Zamawiającego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowi

wskazane przez Zamawiają

UMOWA  NR…………… 
(projekt) 

…………2020 r. pomiędzy: 

 siedzibę w Wińsku, Plac Wolności 2, 56-160 Wi

ci umowy „Zamawiającym”, 

Jolantę Krysowatą - Zielnicę 

Anny Kupczyk 

 

…………………………………..  

„Wykonawcą” 

przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie

 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 201

) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

cy zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane 

budowie placu zabaw wraz z ogrodzeniem, 

eniu placu zabaw 

łobku w Wińsku z filią w Głębowicach  

Ponadto zakres rzeczowy zamówienia określają niżej podane dokumenty stanowi

 niniejszej umowy: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

dokumentacja techniczna. 

e przed sporządzeniem oferty i podpisaniem umowy 

wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własn

i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które były konieczne do przygotowania oferty 

oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. 

Wykonawca przed wbudowaniem lub zastosowaniem materiałów i urz

listy materiałowe do zatwierdzenia. 

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. 

Materiały z rozbiórki (przydatne) stanowią własność Zamawiają
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacją projektową. Materiały przydatne wg wskaza

cego, po oczyszczeniu Wykonawca zobowiązuje się przenie

ącego. 

 

160 Wińsko, NIP 988 01 

eograniczonego zgodnie 

 publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

 roboty budowlane polegające 

ej podane dokumenty stanowiące 

i podpisaniem umowy dokonał 

na własną odpowiedzialność 
konieczne do przygotowania oferty 

Wykonawca przed wbudowaniem lub zastosowaniem materiałów i urządzeń przekaże 

ącego. Wykonawca 

. Materiały przydatne wg wskazań 

 przenieść w miejsce 



7. Materiały niewykorzystane i powstałe w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym 

gruz i zanieczyszczenia stanowi

budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 

2018 r. poz. 992 ze zm.). Wykonawc

przepisów ustawy o odpadach.

8. Termin wykonania umowy rozpoczyna si

od dnia podpisania umowy. 

9. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si

zgłoszenia Zamawiającemu zako

Obsługi Klienta w Urzędzie G

10. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówie

zatrudnienia na podstawie umowy o prac

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:

11. W trakcie realizacji zamówienia zamawiaj

czynności kontrolnych wobec 

wykonawcę lub podwykonawc

wykonujących wskazane w 

do: 

1) żądania oświadcze

wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku w

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 

12. W trakcie realizacji zamówienia na ka

terminie wykonawca przedło

potwierdzenia spełnienia wy

Wykonawcę lub podwykonawc

trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy

umowy o pracę osób wykonuj

zamawiającego. O

określenie podmiotu składaj

wskazanie, że obj

podstawie umowy o prac

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zło

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodno

podwykonawcę kopi

realizacji zamówienia czynno

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem reguluj

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zosta

w sposób zapewniaj

przepisami Rozporz

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporz

119, str. 1) (tj. w szcze

 

Materiały niewykorzystane i powstałe w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym 

gruz i zanieczyszczenia stanowią własność Wykonawcy i winny być us

budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 

2018 r. poz. 992 ze zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikaj

przepisów ustawy o odpadach. 

Termin wykonania umowy rozpoczyna się w dniu podpisania umowy, a ko

od dnia podpisania umowy.   

czenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się
cemu zakończenia robót określonych w §1 zło

dzie Gminy Wińsko, Plac Wolności 2. 

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiaj

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawc

cych w trakcie realizacji zamówienia: prace budowlane i monta

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

ci kontrolnych wobec Wykonawcy i podwykonawcy odnośnie spełniania przez 

 lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac

wskazane w ust.9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególno

wiadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

 w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnian

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac

 lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.9 czynno

trakcie realizacji zamówienia: 

wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

 osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

cego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególno

lenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złoż
e objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy

 i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zło

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawc

kopię umowy/umów o pracę osób wykonuj

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowi

dzony). Kopia umowy/umów powinna zosta

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

ia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 

(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
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Materiały niewykorzystane i powstałe w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym 

 usunięte poza teren 

budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 

zki i koszty wynikające z 

w dniu podpisania umowy, a kończy: do 60 dni 

ę dzień pisemnego 

lonych w §1 złożonego w Biurze 

Zamawiający wymaga 

 lub podwykonawcę osób 

ontażowe. 

cy uprawniony jest do wykonywania 

nie spełniania przez 

 wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

cy uprawniony jest w szczególności 

 i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. 

ci w zakresie potwierdzenia spełniania 

wiadczenia. 

cego w wyznaczonym 

ej dowody w celu 

mogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

cych wskazane w ust.9 czynności w 

o zatrudnieniu na podstawie 

ci, których dotyczy wezwanie 

 w szczególności: dokładne 

żenia oświadczenia, 

 osoby zatrudnione na 

 wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

 i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

 z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

osób wykonujących w trakcie 

wiadczenie wykonawcy 

cym zakres obowiązków, jeżeli 

dzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

 danych osobowych pracowników, zgodnie z 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

zku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 

ci bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 



pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac

i wymiar etatu powinny by

3) zaświadczenie wła

wykonawcę lub podwykonawc

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o prac

4) poświadczoną za zgodno

podwykonawcę kopi

pracodawcę do ubezpiecze
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporz

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o

osób fizycznych w zwi

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) 

12. Z tytułu niespełnienia przez 

podstawie umowy o pracę
przewiduje sankcję w postaci obowi

w wysokości określonej w istotnych postanowieniach

publicznego. Niezłożenie przez wykonawc

terminie żądanych przez zamawiaj

wykonawcę lub podwykonawc

traktowane będzie jako niespełnienie przez 

zatrudnienia na podstawie umowy o prac

czynności. 

13. W przypadku uzasadnionych w

Wykonawcę lub podwykonawc

kontroli przez Państwową

14. Zadanie będzie realizowane 

3 w Gminie Wińsko szans

Godzenie życia zawodowego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy 

z Wykonawcą. 

2. Materiały potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

określonego w §3. 

3. Wykonawca jest zobowi

posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposa

sprzęt i narzędzia jak równie

bezpieczeństwem i higien

usuwania na bieżąco awarii zwi

zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót.

4. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowi

do obrotu na zasadach okre

budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570).

5. Na każde żądanie inspektora nadz

 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

wiadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

 lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

 za zgodność oryginałem odpowiednio przez wykonawc

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

 do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniaj

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporz

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne 

dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) 

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

ę osób wykonujących wskazane w ust.9 czynno

 w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawc

lonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

enie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiaj

danych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

 lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o p

dzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawc

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

ą Inspekcję Pracy. 

realizowane w ramach projektu „Nowe miejsca opieki nad dzie

sko szansą na wzrost zatrudnienia wśród rodziców” 

ycia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014

§ 2 

e Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym

Materiały potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób 

cych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposażonych w odpowiedni 

dzia jak również do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad 

stwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpo

co awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonanie 

e prowadzonych robót. 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby wprowadzone 

do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach 

budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570). 

danie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowiązany okaza
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pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

cego opłacanie przez 

 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 

 za ostatni okres rozliczeniowy; 

 oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

cego zgłoszenie pracownika przez 

 w sposób zapewniający ochroną 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne 

dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)  

 wymogu zatrudnienia na 

czynności Zamawiający 

zku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 

umowy w sprawie zamówienia 

 w wyznaczonym przez zamawiającego 

cego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

 wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
 lub podwykonawcę wymogu 

cych wskazane w ust.9 

co do przestrzegania prawa pracy przez 

 o przeprowadzenie 

w ramach projektu „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 

ród rodziców” Poddziałanie 8.4.1 

konkursy horyzontalne w ramach 

skiego na lata 2014-2020. 

w terminie uzgodnionym 

Materiały potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

zany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób 

onych w odpowiedni 

 do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad 

 pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

zanych z prowadzeniem budowy, wykonanie 

 wyroby wprowadzone 

lonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach 

zany okazać atesty, 



certyfikaty zgodności z Polsk

urządzenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robót; 

roboty wskazane w kosztorysie 

wykonywane w części ich warto

cenotwórcze wykazane przez Wykonawc

7. Istnieje możliwość wykonania robót lub prac zamiennych uprzednio zgłoszonych p

kierownika budowy i zaakceptowanych na pi

i Zamawiającego, na zasadach o których mowa w 

8. Ustanowiony przez Wykonawc

naradach organizowanych przez Zamawiaj

trzy tygodnie. 

9. Wykonawca przekaże Zamawiaj

powykonawczą, o której mowa w §11

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiaj

ryczałtowe. 

2. Umowne, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 wyra

…….. zł (słownie złotych: 

(słownie złotych:……..), brutto: 

3. W przypadku zaistnienia konieczno

Wykonawcy nie wolno ich realizowa

odrębnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje 

inspektora nadzoru inwestorskiego w tym za

4. O konieczności wykonania prac nieobj

informuje niezwłocznie Zamawiaj

inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zamawiaj

przesłanki do uznania ich ja

Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiaj

zamówienia w formie odrę
nie większych niż wynikaj

kosztorysów.  

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: …………..

2. Przedstawiciele z ramienia Zamawiaj

3. Strony ustalają, że wszelka korespondencja b

wskazane niżej: 

1) Zamawiający – Plac Wolno

2) Wykonawca - ………

4. W przypadku zmiany wskazanych wy

poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewa

 

ci z Polską Normą lub aprobatę techniczną wskazanego materiału lub 

cy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robót; 

roboty wskazane w kosztorysie lub SIWZ, które nie będą realizowane lub b

ci ich wartości, obniżą wartość umowy w oparciu o składniki 

cenotwórcze wykazane przez Wykonawcę w swojej ofercie. 

 wykonania robót lub prac zamiennych uprzednio zgłoszonych p

kierownika budowy i zaakceptowanych na piśmie przez inspektora nadzoru

cego, na zasadach o których mowa w §13. 

Ustanowiony przez Wykonawcę kierownik budowy zobowiązany jest do uczestnictwa w 

naradach organizowanych przez Zamawiającego odbywających się przynajmniej raz na 

e Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego 

, o której mowa w §11 ust. 2 umowy. 

 

§ 3 
 

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

Umowne, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 wyra

(słownie złotych: ………) plus należny podatek VAT ….. w wysoko

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

enia konieczności wykonania prac nieobj

Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia w formie 

bnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje 

inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne. 

ci wykonania prac nieobjętych przedmiotem zamówienia Wykonawca 

informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru 

inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że roboty te spełniaj

przesłanki do uznania ich jako zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

 Publicznych, Zamawiający może udzielić Wykonawcy dodatkowego 

ębnej umowy, przy zachowaniu cen i składników cenotwórczych 

 wynikających z aktualnego cennika stosowanego przy sporz

 

§4 

 
cy powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………….. 

Przedstawiciele z ramienia Zamawiającego odpowiedzialni za realizacj

e wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy dor

Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko 

 

wskazanych wyżej adresów, każda ze stron jest zobowi

poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewa
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 wskazanego materiału lub 

cy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robót; 

 realizowane lub będą 
 umowy w oparciu o składniki 

 wykonania robót lub prac zamiennych uprzednio zgłoszonych przez 

mie przez inspektora nadzoru 

zany jest do uczestnictwa w 

 przynajmniej raz na 

cowego dokumentację 

cy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

Umowne, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą netto: 

w wysokości ….. zł 

 

ętych specyfikacją 
 bez uzyskania dodatkowego zamówienia w formie 

bnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje 

 

tych przedmiotem zamówienia Wykonawca 

rednictwem inspektora nadzoru 

e roboty te spełniają 
ko zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

 Wykonawcy dodatkowego 

bnej umowy, przy zachowaniu cen i składników cenotwórczych 

alnego cennika stosowanego przy sporządzaniu 

cego odpowiedzialni za realizację umowy: ….. 

owana na adresy doręczeń 

da ze stron jest zobowiązana do 

poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 



5. W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si

wszelka korespondencja wysyłana na adres wskazany w umowie b

skutecznie doręczoną. 

1. Wykonawca zobowiązuje si

bezpieczeństwa, ładu i porz

2. Od daty przejęcia terenu budowy, a

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie 

3. Zamawiający żąda, aby przed przyst

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaanga

Wykonawca zawiadamia zamawiaj

w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a tak

temat nowych podwykonawców, którym w pó

realizację robót budowlanych.

4. Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia robót budowlanych ubezpieczy

budowę od odpowiedzialno

z realizowaniem przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ma obowią
wykonywania wszystkich czynno

nienależyte wykonanie tych obowi

odszkodowawczą. 
6. Wykonawca zobowiązuje si

organów państwowego nadzoru budowlanego.

7. Wykonawca zobowiązany jest przechowywa

i prowadzić na bieżąco nast

ustawy Prawo Budowlane:

1) protokoły odbioru robót,

2) dokumentację powykonawcz

8. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowi

i przekazać go Zamawiają
9. W przypadku przesunię

w §13Wykonawca zobowi

wykonania umowy na przedłu

 

1. W przypadku ujawnienia si

skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowi

naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyra

na potrącenie należności niezb

w §3. 

2. W przypadku jeśli szkody, o których mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umow

ujawnią się w okresie gwarancji lub r

jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawc

w wyznaczonym terminie wyra

 

W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si

wszelka korespondencja wysyłana na adres wskazany w umowie b

     §5 

zuje się zabezpieczyć teren budowy, a także zapewni

stwa, ładu i porządku na terenie budowy. 

cia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

 na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

da, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

 znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie rob

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzy

 robót budowlanych. 

zany jest na czas prowadzenia robót budowlanych ubezpieczy

 od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wyst

z realizowaniem przedmiotu umowy. 

ązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za 

yte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialno

zuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

stwowego nadzoru budowlanego. 

zany jest przechowywać umowę i dokumentacj

co następujące dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 

ustawy Prawo Budowlane: 

odbioru robót, 

 powykonawczą. 
czeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkowa

ącemu. 

ęcia terminu realizacji zamówienia z powodów okre

w §13Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia nale

wykonania umowy na przedłużony termin realizacji zadania. 

§6 

 
W przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód powstałych na 

skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowi

naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyra

ci niezbędnych do ich usunięcia z wynagrodzenia, o którym mowa 

li szkody, o których mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umow

 w okresie gwarancji lub rękojmi po odbiorze robót Wykonawca zobowi

jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawc

w wyznaczonym terminie wyraża on zgodę: 
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W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje się, że 

wszelka korespondencja wysyłana na adres wskazany w umowie będzie uważana za 

e zapewnić warunki 

 do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 

szkody wynikłe na tym terenie. 

pieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

 znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

owanych w wykonanie robót budowlanych. 

cego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

e przekazuje informacje na 

niejszym okresie zamierza powierzyć 

zany jest na czas prowadzenia robót budowlanych ubezpieczyć 
ce wystąpić w związku 

stwa i ochrony zdrowia podczas 

ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za 

dzie ponosił odpowiedzialność 

n budowy pracownikom 

 i dokumentację projektową 
ce dokumenty w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 

dkować teren budowy 

cia terminu realizacji zamówienia z powodów określonych 

enia zabezpieczenia należytego 

 w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód powstałych na 

skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich Wykonawca wyraża zgodę 
cia z wynagrodzenia, o którym mowa 

li szkody, o których mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy 

kojmi po odbiorze robót Wykonawca zobowiązany 

jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku nie naprawienia ich przez Wykonawcę 



1) aby Zamawiający zlecił napraw

obciążył kosztami, 

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszcze

1. Wykonawca oświadcza, 

w formie: ……………. w wysoko

2. Zabezpieczenie w wysoko

nienależytego wykonania umowy i obowi

zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wyk

zł) służyć będzie pokryciu roszcze

później niż w 15 dniu po upływie gwarancji i r

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pien

przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone zostanie na zasadach i w 

terminach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie

publicznych. 

5. W przypadku, gdy termin wa

przewidzianej na jej zwolnienie) upływa przed terminem zako

niniejszym postępowaniem, wówczas Wykonawca zobowi

Zamawiającemu przedłuż
wydłużony okres realizacji zamówienia.

1. Strony dopuszczają naliczenie kar umo

i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiaj

a) za opóźnienie w wykonaniu okre

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto 

niniejszej umowy 

b) za opóźnienie w usuni

gwarancji i rękojmi w wysoko

określonego w §3ust. 2 

dnia wyznaczonego na usuni

c) za odstąpienie od umowy przez stron

umowy, z przyczyn za które ponosi odpowiedzia

20% wynagrodzenia umownego brutto, okre

d) za brak zapłaty wynagrodzenia nale

Podwykonawcy 

określonego w §3 ust. 2 

e) za nieterminową zapłat

Podwykonawcy 

określonego w §3ust. 2 

f) za nie przedłożenie Zamawiaj

 

cy zlecił naprawę tych szkód w innemu podmiotowi, a Wykonawc

 

na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczeń z tytułu r

 

§7 

 
wiadcza, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniósł

w formie: ……………. w wysokości …………… zł. 

enie w wysokości służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

ytego wykonania umowy i obowiązuje od dnia podpisania umowy do czasu jej 

zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

ycie wykonane, natomiast kwota w wysokości 30% (kwota: ….. 

dzie pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie 

 w 15 dniu po upływie gwarancji i rękojmi za wady. 

ytego wykonania umowy wniesione w pienią
przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami 

cymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

y na rachunek Wykonawcy. 

ytego wykonania umowy zwrócone zostanie na zasadach i w 

lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie

W przypadku, gdy termin ważności gwarancji (nie licząc 30 dni wa

przewidzianej na jej zwolnienie) upływa przed terminem zakończenia robót obj

powaniem, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

żonej gwarancji, przed upływem ważności, o której mowa, na 

ony okres realizacji zamówienia. 

§8 

 naliczenie kar umownych w następuj

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

nienie w wykonaniu określonych w umowie przedmiotu zamówienia

ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §

 za każdy dzień opóźnienia,  

nienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

kojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

3ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóź
dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

pienie od umowy przez stronę przed dniem zakoń
z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wyso

% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 niniejszej umowy, 

za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

– w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, 

3 ust. 2 niniejszej umowy,  

 zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 

3ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień nieterminowej zapłaty,

enie Zamawiającemu: 
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innemu podmiotowi, a Wykonawcę 

 z tytułu rękojmi za wady. 

ytego wykonania umowy wniósł 

 z tytułu niewykonania lub 

zuje od dnia podpisania umowy do czasu jej 

zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

ci 30% (kwota: ….. 

kojmi za wady i zostanie zwrócona nie 

ądzu, Zamawiający 

przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami 

cymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

ytego wykonania umowy zwrócone zostanie na zasadach i w 

lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

c 30 dni ważności polisy 

czenia robót objętych 

zany jest do przedstawienia 

ci, o której mowa, na 

ących wypadkach 

przedmiotu zamówienia 

lonego w §3 ust. 2 

ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

% wynagrodzenia umownego brutto 

źnienia liczonego od 

ńczenia przedmiotu 

 Wykonawca, w wysokości 

niniejszej umowy,  

nego Podwykonawcy lub dalszemu 

% wynagrodzenia umownego brutto, 

nego Podwykonawcy lub dalszemu 

ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 

 nieterminowej zapłaty, 



- projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s

budowlane lub projektu jej zmiany, 

- potwierdzonej za zgodno

lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

w wysoko

2 niniejszej umowy, 

g) za niezłożenie przez wykonawc

żądanych przez zamawiaj

wykonawcę lub podwykonawc

pracę – w wysoko

2niniejszej umowy, za ka

h) za brak wymaganej przez Zamawiaj

w zakresie terminu zapłaty 

określonego w §3ust. 2 

o podwykonawstwo;

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieuzasadnion

wynagrodzenia umownego za ka

b) z tytułu odstąpienia od umowy przed dniem zako

wskazanym §1, z winy Zamawiaj

umownego z zastrze

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniaj

przekraczającego wysoko

3.  Niewykonanie przez Wykonawc

przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj

zlecenia wykonania zadania osobie trzecie

Wykonawca wyraża zgod

stanowiącą równowartość
doręczenia wezwania do zapłaty.  

4. Wykonawca wyraża zgod

wynagrodzenia. 

5. Nałożone kary podlegają sumowaniu.

6. Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przeka

w terminie 7 dni od daty dorę

 

1. Zamawiający wyznacza terminy przegl

w okresie trwania rękojmi.

2. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i r

w wyznaczonym terminie, Zamawiaj

Wykonawcy usunie wady. Zamawiaj

3. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni

jak również po upływie okresu r

zabezpieczenia należytego wykonania

 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s

budowlane lub projektu jej zmiany,  

potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 

ści 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre

niniejszej umowy,  

enie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiaj

danych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

 lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umow

ści 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okre

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo

w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego

3ust. 2 niniejszej umowy za każdą nieprzedłoż
o podwykonawstwo; 

cy zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

ą zwłokę w przekazaniu terenu robót w wysoko

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

pienia od umowy przed dniem zakończenia przedmiotu umowy 

wskazanym §1, z winy Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego z zastrzeżeniem §9 ust. 4. 

 sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniaj

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

.  Niewykonanie przez Wykonawcę czynności określonych umową jak i nieusuni

przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stanowi podstaw

zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 

a zgodę i zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiaj

ść wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia 

czenia wezwania do zapłaty.   

a zgodę na potrącanie kar umownych z przysługuj

 sumowaniu. 

6. Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane konto

ęczenia żądania zapłaty tych kar. 

§ 9 

cy wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych oraz terminy przegl

kojmi. 

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi i ich nieusuni

w wyznaczonym terminie, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, na koszt 

ykonawcy usunie wady. Zamawiający nie traci prawa gwarancji. 

Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ko

 po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 

ytego wykonania umowy. 
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umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

 z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

określonego w §3ust. 

 w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

cego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

 wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3ust. 

cego zmiany umowy o podwykonawstwo 

ci 5% wynagrodzenia umownego brutto 

żoną zmianę umowy 

 w przekazaniu terenu robót w wysokości 0,2% 

czenia przedmiotu umowy 

0% wynagrodzenia 

 sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

 jak i nieusunięcie wad 

cego stanowi podstawę 
j na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 

 na rzecz Zamawiającego kwotę 
 wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia 

canie kar umownych z przysługującego mu 

cemu na wskazane konto 

dów gwarancyjnych oraz terminy przeglądów 

kojmi i ich nieusunięcia 

cy, bez dodatkowego wezwania, na koszt 

cia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

 swój bieg terminy na zwrot 



4. Wykonawca udziela Zamawiaj

roboty budowlane oraz wbudowane materiały i urz

z ofertą Wykonawcy). 

5. W przypadku złożenia przez Wykonawc

gwarancyjnej) warunki w nim zawarte nie mog

Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzeda

 

1. Rozliczenie za wykonane roboty nast

wystawiona będzie po zako

2.  Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nast

wystawioną na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru ko

wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego przez 

Zamawiającego oraz przedstawiciela

3. Faktura VAT płatna jest w terminie do 30 dni od dor

stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz o

wobec podwykonawców (dal

składową wystawionej przez Wykonawc

zestawienie robót wykonanych przez Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), 

zestawienie kwot, które są
faktury, numer i datę wystawienia faktury i o

zapłacone przez Wykonawc

4. Strony zgodnie postanawiaj

Urzędzie Gminy Wińsko, Plac Wolno

5. Za nieterminowe płatności w stosunku do terminów płatno

Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opó

6. Wykonawca jest zobowią
a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatno

umowach o podwykonawstwo.

7. W przypadku uchylenia się
dalszego Podwykonawcę, Zamawiaj

wynagrodzenia przysługuj

odsetek, na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez 

Zamawiającego w przypadku umów o roboty budowlane lub przedło

Zamawiającemu w terminie 7 dni od ich zawarcia umów o dostawy lub usługi na zasadach 

określonych w art. 143 c ustawy Prawo zamówie

8. Wykonawca ma prawo wnie

wynagrodzenia Podwykonawcy lub

10 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji Zamawiaj

uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawc

stosuje się przepisy art. 143 c ust. 5 usta

9. Podstawą bezpośredniej zapłaty, o której mowa powy

1) prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z zał

zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur (rachunków) 

Podwykonawców, s

okres rozliczeniowy, okre

o podwykonawstwo lub; 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej rękojmi i gwarancji 

roboty budowlane oraz wbudowane materiały i urządzenia (zostanie wypełn

enia przez Wykonawcę oświadczenia gwarancyjnego 

gwarancyjnej) warunki w nim zawarte nie mogą być mniej korzystne ni

Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedaży. 

§10 

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi jedną fakturą końcową. Faktura ko

dzie po zakończeniu i odbiorze całego przedmiotu umowy.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktur

 na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru koń
wykonanego przedmiotu umowy, podpisanego przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela 

przedstawiciela Wykonawcy. 

Faktura VAT płatna jest w terminie do 30 dni od dor

dokumentami rozliczeniowymi oraz oświadczeniem o uregulowaniu płatno

wobec podwykonawców (dalszych Podwykonawców), których wynagrodzenie jest cz

 wystawionej przez Wykonawcę faktury. Oświadczenie powinno zawiera

zestawienie robót wykonanych przez Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), 

ą należne Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej 

 wystawienia faktury i oświadczenia, że wszelkie nale

zapłacone przez Wykonawcę i Podwykonawcę. 
Strony zgodnie postanawiają, że odbiorcą faktury VAT jest Gmina Wi

Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, NIP: 988-01

ci w stosunku do terminów płatności okre

 odsetki ustawowe za opóźnienie. 

ązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy,

a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatnoś
umowach o podwykonawstwo. 

ę od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawc

, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez 

odsetek, na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez 

cego w przypadku umów o roboty budowlane lub przedło

w terminie 7 dni od ich zawarcia umów o dostawy lub usługi na zasadach 

lonych w art. 143 c ustawy Prawo zamówień publicznych z zastrze

Wykonawca ma prawo wnieść uwagi co do zasadności bezpo

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dłu

czenia Wykonawcy informacji Zamawiającego o mo

uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawcę w podanym wy

 przepisy art. 143 c ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

redniej zapłaty, o której mowa powyżej, będzie: 

prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z załączonymi potwierdzonymi za 

 z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur (rachunków) 

Podwykonawców, sporządzonymi przez Wykonawcę i Podwykonawc

okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy robót, wynikaj

o podwykonawstwo lub;  
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gwarancji na wykonane 

(zostanie wypełnione zgodnie 

wiadczenia gwarancyjnego (karty 

 mniej korzystne niż przewidziane w 

. Faktura końcowa 

całego przedmiotu umowy. 

pi w oparciu o fakturę końcową 
ńcowego faktycznie 

Inspektora Nadzoru, przedstawiciela 

Faktura VAT płatna jest w terminie do 30 dni od doręczenia wraz ze 

wiadczeniem o uregulowaniu płatności 

szych Podwykonawców), których wynagrodzenie jest częścią 
wiadczenie powinno zawierać 

zestawienie robót wykonanych przez Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), 

(dalszym Podwykonawcom) z tej 

e wszelkie należności zostały 

 faktury VAT jest Gmina Wińsko z siedzibą w 

01-77-504. 

ci określonych umową 

nego Podwykonawcy, 

ści określonych w 

, Podwykonawcę lub 

iej zapłaty wymagalnego 

cego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez 

odsetek, na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez 

cego w przypadku umów o roboty budowlane lub przedłożonych 

w terminie 7 dni od ich zawarcia umów o dostawy lub usługi na zasadach 

 publicznych z zastrzeżeniem ust. 8.  

ci bezpośredniej zapłaty 

dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dłuższym, niż 
cego o możliwości wniesienia 

 w podanym wyżej terminie, 

 publicznych.  

czonymi potwierdzonymi za 

 z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur (rachunków) 

 i Podwykonawcę za ten sam 

eczowy robót, wynikający z umów 



2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zapłat

kopią wystawionej przez nieg

z oryginałem i protokołem odbioru robót/dostaw/usług obj

(rachunkiem), podpisanym przez strony umowy o podwykonawstwo. 

 

17. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

nastąpi pod warunkiem nie zgłoszenia przez Wykonawc

terminie. Bezpośredniej zapłaty Zamawiaj

terminu określonego w ust. 8. 

18. Kwoty wypłacone przez Zamawiaj

zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym ł

wypłaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie mo

w §3 niniejszej umowy. 

 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiaj

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w zakresie robót 

budowlanych w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osi

odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawc

w terminie dalszych 7 dni. Wykonawca na rozpocz

2 szt. operatu powykonawczego (dokumentacja winna by

estetyczny, umożliwiający bezproblemowe z niej korzystanie 

powinny być spięte na trwałe w jednej teczce) zawieraj

1) protokoły odbiorów technicznych;

2) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiałów u

3) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiałów: 

certyfikaty, karty techniczne, deklaracje zgodno

znakowania, instrukcje monta

mediów występują
stanu technicznego itp

3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawieraj

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuni

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostan

przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nie nadają si

a) i nie uniemożliwiaj

z przeznaczeniem, Zamawiaj

b) i uniemożliwiają uż
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odst

2) jeżeli wady nie mają charakteru tr

czasu usunięcia wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiaj

wystąpienia o wyznaczenie terminu na odbiór ostateczny.

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w tre

 

wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zapłat

 wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodno

z oryginałem i protokołem odbioru robót/dostaw/usług obj

(rachunkiem), podpisanym przez strony umowy o podwykonawstwo. 

rednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

pi pod warunkiem nie zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w okre

redniej zapłaty Zamawiający dokona w terminie do 30 dni od dnia upływu 

lonego w ust. 8.  

Kwoty wypłacone przez Zamawiającego Podwykonawcom dalszym P

cone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym łączna warto

wypłaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie może przekraczać

§11 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na pi

cy wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w zakresie robót 

gu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągni

c o tym Wykonawcę. Czynności odbiorowe winny nast

w terminie dalszych 7 dni. Wykonawca na rozpoczęcie czynności odbiorowych przedkłada 

2 szt. operatu powykonawczego (dokumentacja winna być przygotowana w sposób 

cy bezproblemowe z niej korzystanie – wszystkie cz

te na trwałe w jednej teczce) zawierającego co najmniej:

protokoły odbiorów technicznych; 

atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiałów użytych do inwestycji;

wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiałów: 

ertyfikaty, karty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jako

znakowania, instrukcje montażu i obsługi, oświadczenia użytkowników innych 

ących w obrębie wykonywanych robót o braku zastrze

stanu technicznego itp./. 

dzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku 

 terminy wyznaczone na usunięcie wad. 

ci odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiaj

ce uprawnienia: 

 się do usunięcia: 

liwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

żytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy;

 charakteru trwałego Zamawiający może odmówi

zany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usuni

pienia o wyznaczenie terminu na odbiór ostateczny. 

§12 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego Zamawiaj
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wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zapłatę wraz z załączoną 
unku) potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem i protokołem odbioru robót/dostaw/usług objętych fakturą 
(rachunkiem), podpisanym przez strony umowy o podwykonawstwo.  

rednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

 uwag w określonym w ust. 7 

cy dokona w terminie do 30 dni od dnia upływu 

cego Podwykonawcom dalszym Podwykonawcom 

czna wartość wynagrodzeń 

ć kwoty określonej 

cowego na piśmie.   

cy wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w zakresie robót 

gnięciu gotowości do 

ci odbiorowe winny nastąpić 
ci odbiorowych przedkłada 

 przygotowana w sposób 

wszystkie części składowe 

cego co najmniej: 

ytych do inwestycji; 

wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materiałów: 

wiadectwa jakości, deklaracje 

ytkowników innych 

bie wykonywanych robót o braku zastrzeżeń do ich 

cy wszelkie ustalenia w toku 

 stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

ania przedmiotu odbioru zgodnie 

 odpowiednio wynagrodzenie, 

ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać 
 od umowy; 

e odmówić odbioru do 

cego o usunięciu wad oraz do 

ci Kodeksu cywilnego Zamawiającemu 



przysługuje prawo odstą
o przyczynie uzasadniającej odst

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczno

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie mo

chwili zawarcia umowy; 

2) gdy zostanie powzi

Wykonawcy; 

3) gdy zostanie wydany nakaz zaj

4) gdy Wykonawca nie rozpocz

stronie Wykonawcy i opó

5) gdy z przyczyn le

przedmiotu umowy trwaj

6) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umow

lub nienależycie wykonuje swoje zobowi

2. Odstąpienie od umowy powinno nast

i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawc

następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odst

Zamawiającego sporz

stanu na dzień odst

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie 

uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obci

od umowy. 

4. Strony zgodnie postanawiaj

chyba że Wykonawca odst

wówczas Zamawiający odkupi materiały, które nie mog

wykorzystane do realizacj

w terminie 14 dni od odst

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji 

Zamawiający przejmie teren robót pod swój nadzór. Z czynno

protokół. 

1. Zamawiający dopuszcza 

zawartej umowy w stosunku do tre

pkt 1 ustawy Prawo zamówie

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej  nast

okoliczności: 

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odst

b) zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególno

rozwiązań projektowych, konieczno

w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot 

umowy, 

c) w przypadku konieczno

w ust. 2, 

 

ąpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si

cej odstąpienie w następujących sytuacjach: 

pienia istotnej zmiany okoliczności powodują
y w interesie publicznym, czego nie można było przewidzie

chwili zawarcia umowy;  

gdy zostanie powzięta wiadomość o grożącej upadłoś

gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn le

stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 14 dni; 

gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 14 dni; 

eli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym 

ycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

pienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewa

 uzasadnienie. 

pienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiaj

zki szczegółowe: 

w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg 

 odstąpienia; 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie 

uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obciąża stronę z przyczyn, której odst

Strony zgodnie postanawiają, iż zaliczeniom podlegają jedynie materiały wbudowane, 

e Wykonawca odstąpił od umowy z przyczyny dotyczącej Zamawiaj

cy odkupi materiały, które nie mogą być przez Wykonawc

wykorzystane do realizacji innych robót. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów

w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. 

Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji 

cy przejmie teren robót pod swój nadzór. Z czynności tej strony spor

§ 13 

cy dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwo

zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach:

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej  nast

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji cz

zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku 

 projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot 

w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa 
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od dowiedzenia się 

ącej, że wykonanie 

na było przewidzieć w 

ści lub likwidacji 

ł robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po 

piła przerwa w realizacji 

 i projektem budowlanym 

semnej pod rygorem nieważności 

 oraz Zamawiającego obciążają 

pienia od umowy Wykonawca przy udziale 

dzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie 

 z przyczyn, której odstąpiono 

 jedynie materiały wbudowane, 

cej Zamawiającego, 

 przez Wykonawcę 
dzi wykaz tych materiałów 

Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji 

ci tej strony sporządzą 

liwość zmiany ustaleń            
ci oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 

przypadkach: 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej  następujących 

pienia od realizacji części robót, 

ci z powodu braku 

dów lub wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot 

 dodatkowych, o których mowa 



d) zmiany wynagrodzenia

podatkowego maj

dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie 

podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o których mowa w lit. a 

cenotwórcze wynikaj

zastosowane zostaną pozycje kosztorysowe n

i niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowi

rozliczeniowym (Sekocenbud 

2) Zmiany terminu realizacji zamówienia,

z następujących okoliczno

a) braku rozwiązań projektowych, konieczno

projektowej, na podst

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowi

przedmiot zamówienia, przy czym przedłu

nastąpi o liczbę dni niezb

projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnie

organami, uzyskania opinii wła

właściwe organy, 

b) odmowa udostępnienia przez wła

inwestycji, 

c) koniecznością wykonania dodatkowych bada

wykonania dodatkowych bada

bądź uzgodnień zwi

d) wystąpienia niekorzystnych warunków a

niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuk

Wykonawca wyka

niemożliwość realizacji zadania,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odst

f) zmiany będące nast

które spowodowały niezawinione i niemo

opóźnienie, w szczególno

- wstrzymania robót przez Zamawiaj

- wystąpienia zda

niezależnych od Wykonawcy,

g) w przypadku wyst

o których mowa w ust. 2, które b

i zakończenia robót obj

h) inne przyczyny zewn

skutkujące brakiem mo

innych czynności przewidzianych umow

i niemożliwe do unikni

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawc

ofertą, na skutek przyczyn le

gdy oferta złożona przez Wykonawc

Zamawiającego i konieczne był

zabezpieczenia dodatkowych 

umowy z Wykonawc

wykonanie umowy. W takim przypadku mo

 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą
ącą wpływ na wysokość podatku VAT. Zmiana stawki VAT 

dzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie 

podpisania aneksu do umowy. 

Do rozliczenia prac, o których mowa w lit. a – c będą stosowane ceny i składniki 

cenotwórcze wynikające z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i składników 

ą pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR

i niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowiązującego w danym okresie 

zliczeniowym (Sekocenbud – w zakresie cen materiałów i sprzę
Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej

cych okoliczności: 

 projektowych, konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian 

cych wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowi

przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

 dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dok

projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustale

organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez 

 

pnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 

 wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezb

wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji 

 związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,

pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których 

niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką
Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpo

 realizacji zadania, 

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji cz

ce następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiaj

które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawc

nienie, w szczególności: 

wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

pienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia 

nych od Wykonawcy, 

w przypadku wystąpienia/konieczności wykonania zamówie

o których mowa w ust. 2, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania

czenia robót objętych umową, 
inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

ce brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 

ci przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione

liwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie terminu zwi

, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególno

ona przez Wykonawcę przekraczała moż
cego i konieczne było podjęcie działań zmierzaj

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiaj

umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na 

wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłu
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ą przepisów prawa 

 podatku VAT. Zmiana stawki VAT 

dzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie 

 stosowane ceny i składniki 

ce z oferty. W przypadku braku w/wym. cen i składników 

a podstawie KNSR-ów oraz KNR-ów 

cego w danym okresie 

ętu). 

w przypadku zaistnienia jednej 

ci wprowadzenia w dokumentacji 

awie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian 

cych wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących 

enie terminu realizacji zamówienia 

 do wprowadzenia zmian w dokumentacji 

 (ustaleń) z właściwymi 

ciwych organów oraz wydania decyzji przez 

ci do celów realizacji 

 lub ekspertyz, o czas niezbędny do 

 lub ekspertyz lub uzyskania wymaganych decyzji 

 lub ekspertyz, 

tmosferycznych, przy których 

ą budowlaną, o ile 

średni wpływ na 

lizacji części prac, 

cych po stronie Zamawiającego, 

cia przez Wykonawcę 

 w realizacji zamówienia 

wykonania zamówień dodatkowych, 

dne do prawidłowego wykonania 

cego oraz Wykonawcy 

ci prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 

które spowodowały niezawinione 

 po upływie terminu związania 

cego (w szczególności 

żliwości finansowe 

 zmierzających do 

liwiających zawarcie 

ło na skrócenie czasu Wykonawcy na 

liwe jest wydłużenie terminu lub 



terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki min

pierwotnego terminu zwi

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczno

umowy może ulec odpowiedniemu przedłu

wykonywania jej przedmiotu w sposób nale

okoliczności. 

1) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególno

okolicznościami: 

a) Zmiany technologii wykonania robót, w szczególno

innych rozwiązań
wymaganego efektu przy ni

jakości, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, 

skrócenie terminu realizacji zamówienia, unikni

wykonania przedmiotu umowy,

b) Konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze wzgl

obowiązującego prawa,

c) Zmiany w zakresie dostarczanych urz

Wykonawca nie jest w stanie naby

urządzenia, materiału np.: w zwi

urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej

urządzeń lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawc

urządzenie, materiał musi charakteryzowa

parametrami niż wymagane były w SIWZ i Zamawiaj

2) Pozostałe zmiany spowodowane

a) zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca 

oświadczył, iż wykona umow

umową oraz zapisami wynikaj

b) zmiany albo rezygnacji z podwykonawc

zasoby Wykonawca powoływał si

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w post

w art. 22 ust. 1b,  na wniosek Wykonawcy uzasadniaj

wykazaniu przez Wykonawc

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym ni

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

c) zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy 

Wykonawca wykonuje umow

przesłanek wynikaj

d) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiaj

Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za realizacj

e) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy b

f) zmiany warunków płatno

i niezbędna dla Zamawiaj

g) zmiany powszechnie obowi

bezpośredni wpływ na rea

umowy, 

h) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mo

wprowadzenie odbiorów i rozlicze

i) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, 

 

nania umowy maksymalnie o czas, jaki min

pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.

pienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej wyżej termin wykonania 

e ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zako

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych 

Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności nast

Zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie 

ń technicznych lub materiałowych powoduj

wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania zamówienia, zwi

ci, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, 

nu realizacji zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego 

wykonania przedmiotu umowy, 

 zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

 technicznych lub materiałowych ze wzgl

cego prawa, 

resie dostarczanych urządzeń, materiałów w przypadku, gdy 

Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie 

dzenia, materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu 

dzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych 

 lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawc

dzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi 

 wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgod

Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

cej zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca 

 wykona umowę osobiści, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawart

 oraz zapisami wynikającymi z ustawy, 

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 i 2,

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1b,  na wniosek Wykonawcy uzasadniający tak

wykazaniu przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym ni

powania o udzielenie zamówienia, 

zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy 

Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu 

przesłanek wynikających z SIWZ, umowy lub ustawy, 

zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego za uprzedni

cego (np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.),

ztałcenie którejkolwiek ze stron umowy bądź zmiana adresu,

zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta b

dna dla Zamawiającego, 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie maj

redni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub 

w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mo

wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, 

dnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiaj
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nania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu 

 do dnia zawarcia umowy. 

ej termin wykonania 

dny do zakończenia 

 okres trwania tych 

ści następującymi 

oprzez zastosowanie 

 technicznych lub materiałowych powodujących: osiągnięcie 

szych kosztach wykonania zamówienia, zwiększenie 

ci, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, 

cie niewykonania lub wadliwego 

 zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

 technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

, materiałów w przypadku, gdy 

 na rynku zaoferowanego w ofercie 

dzenia lub elementu 

wersji zamawianych 

 lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę 
szymi lub lepszymi 

cy wyrazi na nie zgodę, 

cej zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca 

ci, w zakresie zgodnym z SIWZ, zawartą 

zanego), na którego 

h w art. 22 ust. 1 i 2, 

powaniu, o których mowa 

cy taką zmianę, po 

 proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy 

 przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu 

cego za uprzednią zgodą 
 zamówienia itp.), 

 zmiana adresu, 

e zmiana ta będzie korzystna 

cych przepisów prawa w zakresie mającym 

świadczenia stron 

w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy możliwe będzie 

 korzystne dla Zamawiającego. 



6. Zamawiający poza możliwo

144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo zamówie

dokonywania zmian postanowie

dokonano wyboru Wykonawcy tak

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

wykonawcy, nie obję
i zostały spełnione łącznie nast

a) zmiana wykonawcy nie mo

technicznych, w szczególno

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby i

zwiększenie kosztów dla zamawiaj

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto

określonej pierwotnie w umowie;

2) zostały spełnione łącznie nast

a) konieczność zmiany umowy spowodowana

zamawiający, działaj

b) wartość zmiany nie przekracza 50% warto

umowie; 

3) wykonawcę, któremu Zamawiaj

Wykonawca: 

a) na podstawie postanowie

pkt 1 ustawy Prawo zamówie

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadło

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego p

wykonawca spełnia warunki udziału w post

podstawy wykluczenia oraz nie poci

umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiaj

jego podwykonawców;

4) zmiany, niezależnie od ich warto

ust. 1e ustawy Prawo zamówie

5) łączna wartość zmian jest mniejsza ni

podstawie art. 11 ust. 8 ustaw

wartości zamówienia okre

7. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje si

1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu, 

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nast

okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby

o udzielenie zamówienia, to w tym post

inni wykonawcy lub przyj

b) zmiana narusza równowag

w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres 

wynikający z umowy,

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiaj

nowym wykonawc

 

liwością zmian, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art. 

6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje równie

dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

yboru Wykonawcy także w następujących okolicznościach:

 realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

ętych zamówieniem podstawowym, o ile stały si

cznie następujące warunki: 

zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjno

tu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodno

kszenie kosztów dla zamawiającego, 

dej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto

lonej pierwotnie w umowie; 

cznie następujące warunki: 

 zmiany umowy spowodowana jest okoliczno

cy, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzie

 zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia okre

, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zast

na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1 

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

czenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodz

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

cia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy wzgl

podwykonawców; 

nie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 

ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych; 

 zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% 

ci zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

 zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nast

zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w post

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogli wzi

wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzy

w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadcze

cy z umowy, 

pieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, 

nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3
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 zmian, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zapisami art. 

 publicznych, przewiduje również możliwość 
ci oferty, na podstawie której 

ciach: 

 realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 

owym, o ile stały się niezbędne 

 dokonana z powodów ekonomicznych lub 

ci lub interoperacyjności 

tu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

 niedogodność lub znaczne 

dej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

jest okolicznościami, których 

, nie mógł przewidzieć, 
ci zamówienia określonej pierwotnie w 

cy udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

 umownych, o których mowa w ust. 1 (tj. art. 144 ust. 1 

ci, restrukturyzacji lub 

biorstwa, o ile nowy 

powaniu, nie zachodzą wobec niego 

 innych istotnych zmian 

 wykonawcy względem 

 istotne w rozumieniu ust. 3 (tj. w art. 144 

lone w przepisach wydanych na 

 publicznych i jest mniejsza od 15% 

eli: 

zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

były postawione w postępowaniu 

liby lub mogli wziąć udział 

korzyść wykonawcy 

wiadczeń i zobowiązań 

cy udzielił zamówienia, 

 wymienione w ust. 2 pkt 3 



(tj. w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówie

8. Podstawą uzasadnionego przedłu

prac przez Wykonawcę ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgłoszenie 

konieczności wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powy

potwierdzone każdorazowo przez Zamawiaj

terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy.

9. W przypadku wystąpienia okoliczno

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmian ustale

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w fo

1. Wykonawca może powierzy

2. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawc

podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, który 

przedmiot (w tym zakres robót, które podwykonawca b

płatności) został zgłoszony Zamawiaj

przystąpieniem do wykonania tych robót, chyba 

Zamawiającemu zgłoszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawc

dokumentacji dotyczącej robót, które b

złożył podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robót przez 

podwykonawcę. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykon

o podwykonawstwo, której przedmiotem s

zobowiązany jest do przedło

oraz projektu jej zmiany nie pó

dalszy Podwykonawca jest zobowi

o podwykonawstwo o tre

należy dołączyć część dokumentacji dotycz

umowy oraz dokumenty po

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

o podwykonawstwo, jak w u

się, że zaakceptował ten projekt umowy. Pisemne zastrze

w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamówie

5. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s

budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

przedłoży poświadczoną
o podwykonawstwo lub jej zmiany w term

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiaj

pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo

w ust. 4.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca b

Zamawiającemu kopię po

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji 

terminu zapłaty wynagrodzenia. Ww. obowi

 

(tj. w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 uzasadnionego przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania 

 ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgłoszenie 

ci wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powy

dorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłu

pi w oparciu o aneks do umowy. 

pienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

cemu przysługuje prawo do zmian ustaleń zawartej umowy w zakresie, który 

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§14 

e powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w częś

cy odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia nale

podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, który 

przedmiot (w tym zakres robót, które podwykonawca będzie wykonywał i warunki 

ci) został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawc

pieniem do wykonania tych robót, chyba że w ciągu 30 dni od dor

cemu zgłoszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawc

cej robót, które będzie wykonywał podwykonawca) Zamawiaj

ył podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robót przez 

onawca lub dalszy Podwykonawca zamierzają
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o których mowa w ust. 1, 

zany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo 

oraz projektu jej zmiany nie później, niż 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy 

 dokumentacji dotyczącej wykonania robót okreś
umowy oraz dokumenty poświadczające uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

cy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub jej zmiany nie zgłosi na piśmie zastrze

e zaakceptował ten projekt umowy. Pisemne zastrzeżenia mog

w przypadkach jak w art. 143b ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s

budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

ą za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia 

pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie i na warunkach, jak

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie przedkładał ka

 poświadczonej za zgodność z oryginałem, zawartej umowy, której 

 dostawy lub usługi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji 

terminu zapłaty wynagrodzenia. Ww. obowiązek nie dotyczy umów o 
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 publicznych). 

zgłoszenie przerwania 

 ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania lub zgłoszenie 

ci wykonania prac dodatkowych lub innych przyczyn. Powyższe okoliczności 

cego w formie pisemnej. Przedłużenie 

ci, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

 zawartej umowy w zakresie, który 

rmie aneksu do umowy. 

ęści osobom trzecim. 

 wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, który szczegółowy 

dzie wykonywał i warunki 

 lub podwykonawcę przed 

gu 30 dni od doręczenia 

cemu zgłoszenia (wraz z projektem umowy z podwykonawcą oraz częścią 
dzie wykonywał podwykonawca) Zamawiający 

ył podwykonawcy lub Wykonawcy sprzeciw wobec wykonania tych robót przez 

ący zawrzeć umowę 
 roboty budowlane o których mowa w ust. 1, 

cemu projektu umowy o podwykonawstwo 

 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub 

 Wykonawcy na zawarcie umowy 

ci zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy 

ślonych w projekcie 

ce uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, 

enia mu projektu umowy 

mie zastrzeżeń, uważa 

enia mogą być zgłaszane                        

 publicznych. 

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

 zawartej umowy 

inie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

cemu przysługuje prawo zgłoszenia 

w terminie i na warunkach, jak 

rzedkładał każdorazowo 

 z oryginałem, zawartej umowy, której 

 dostawy lub usługi w terminie 7 dni od daty zawarcia celem weryfikacji 

wartości niższej niż 



0,5% wartości umowy z Wykonawc

przekracza 50 000 zł. 

8. W przypadku, gdy terminy zapłaty wynagrodzenia okre

w ust. 7 będą dłuższe niż 30 dni, Zamawiaj

zmiany tej umowy pod rygorem wyst

9. Wymagania dotyczące umów o Podwykonawstwo:

1)   umowa z Podwykonawc

w szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzeni

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzaj

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2)   umowa o Podwyko

uzyskanie płatności przez Podwykonawc

Wykonawcy wynagrodzenia obejmuj

Podwykonawcę; 
3)   umowa o Podwykonawstwo nie mo

zasadami wynikającymi z SIWZ 

przedmiotu zamówienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robót 

budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

10. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje si

przy zawieraniu umów o podwykonawstwo.

11. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowi

Zamawiającego za wykonanie 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników 

jak za własne i swoich pracowników działania i zaniechania.

12. Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialno

i dalszych Podwykonawców w szczególno

1) zawarcia bez zgody Zamawiaj

Podwykonawcy z dalszym Podwykonawc

2)  zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy b

z Podwykonawcą bez zgody Zamawiaj

3)  nieuwzględnienie sprzeciwu lub zastrze

Zamawiającego;  

4)  nieprzedłożenia Zamawiaj

umowy      o podwykonawstwo, której przedmiotem s

usługi.  

13.  Zlecenie wykonania cz

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiaj

14.  Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.

 

1.  Wykonawca na swój koszt zobowi

1) zorganizować i zagospodarowa

dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem 

ścieków;  

 

ci umowy z Wykonawcą robót budowlanych, chyba że warto

W przypadku, gdy terminy zapłaty wynagrodzenia określone w umowie, o której mowa 

 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

ce umów o Podwykonawstwo: 

umowa z Podwykonawcą oraz z dalszym Podwykonawcą powinna stanowi

 termin zapłaty wynagrodzenia nie może być
czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowie

ci przez Podwykonawcę od zapłaty przez Zamawiaj

Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

umowa o Podwykonawstwo nie może pozostawać w sprzeczno

cymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczególno

przedmiotu zamówienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robót 

budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia 

w lub dalszych Podwykonawców. 

 umów o podwykonawstwo stosuje się zasady maj

przy zawieraniu umów o podwykonawstwo. 

Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

cego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników 

jak za własne i swoich pracowników działania i zaniechania. 

cy jest zwolniony z odpowiedzialności określonej wobec Podwykonawców             

i dalszych Podwykonawców w szczególności w następujących przypadkach:

zawarcia bez zgody Zamawiającego umowy Wykonawcy z Podwykonawc

Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą; 
zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bądź zmiany warunków umowy                

 bez zgody Zamawiającego;  

dnienie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez 

enia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 

Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia 

 Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej częś
Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.

§ 15 

Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się:   
 i zagospodarować plac budowy wraz z zapleczem budowy, budow

dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem 
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e wartość takiej umowy 

lone w umowie, o której mowa  

 do doprowadzenia do 

 

 powinna stanowić 
ć dłuższy niż 30 dni 

czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

cych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

 postanowień uzależniających 

 od zapłaty przez Zamawiającego 

cego zakres robót wykonanych przez 

eczności z ogólnymi 

oraz niniejszej umowy w szczególności w zakresie 

przedmiotu zamówienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robót 

budowlanych, terminu i zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia 

 zasady mające zastosowanie 

 Wykonawcy wobec 

ci robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników 

bec Podwykonawców             

cych przypadkach: 

cego umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, bądź 

 zmiany warunków umowy                

 do umowy zgłoszonych przez 

 z oryginałem kopii 

 roboty budowlane, dostawy lub 

ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia 

ęści robót. 

Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 

 plac budowy wraz z zapleczem budowy, budową 
dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem 



2) zapewnić energię elektryczn

3) utrzymywać porządek w trakcie realiza

miejsce wykonywania prac budowlanych;

4) prowadzić nadzór nad mieniem budowy;

5) składować, wywozić
6) wykonywać niezbę

z użytkownikami infrastruktury;

7) opracować dokumentacj

8) opracować plan BIOZ przed rozpocz

9) przywrócić do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostały teren w obr

budowy po zakończeniu prac;

10) usuwać niezwłocznie w sposób docelowy 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji robot;

11) uregulować roszczenia wobec osób prywatnych z tytułu prowadzenia prac 

budowlanych i wszelkich szkód powstałych podczas tych robót na działkach 

będących ich własno

2.  Wykonawca zobowiązuje si

Zamawiającego, pracownikom organów pa

których należy wykonywanie zada

udostępnienia im danych i infor

3.  Po zakończeniu robót Wykonawca zobowi

robót i przekazać go Zamawiaj

4.  Wykonawca zobowiązuje si

mogą zaistnieć w zwi

odpowiedzialności cywilnej.                 

5.  Ubezpieczeniu podlegaj

1) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwi

z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarze

2) szkody wywołane nast

pracowników i osób trzecich, a powstałych w zwi

w tym także ruchem pojazdów mechaniczny

3) roboty – od wartości szacunkowej okre

4) sprzęt transportowy oraz urz

Wykonawcę, niezbę
zastąpienia. 

6.  Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaj

dniu rozpoczęcia robót, a w przypadku nieokazania przez Wykonawc

zawartych umów ubezpieczenia, Zamawiaj

robót w imieniu Wykonawcy, a koszty zwi

potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.

7.  Wykonawca zobowiązuje si

8.  Materiały, o których mowa w ust. 7 powinny odpowiada

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w bu

w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz projektowi budowlanemu.

 

 elektryczną i ogrzewanie dla potrzeb budowy; 

dek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porz

miejsce wykonywania prac budowlanych; 

 nadzór nad mieniem budowy; 

ć i utylizować odpady; 

ędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów

ytkownikami infrastruktury; 

 dokumentację powykonawczą (2egz); 

 plan BIOZ przed rozpoczęciem robót budowlanych; 

 do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostały teren w obr

czeniu prac; 

 niezwłocznie w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane 

 w trakcie realizacji robot; 

 roszczenia wobec osób prywatnych z tytułu prowadzenia prac 

budowlanych i wszelkich szkód powstałych podczas tych robót na działkach 

cych ich własnością. 

zuje się do umożliwienia wstępu na teren robót przedstawicielom 

cego, pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do 

y wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do 

pnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

czeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na swój koszt teren 

 go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

zuje się do zawarcia odpowiednich umów z tytułu 

 w związku z określonymi  zdarzeniami losowymi oraz od 

ci cywilnej.                  

ą w szczególności: 

dzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpo

z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych;

szkody wywołane następstwami nieszczęśliwych wypadków dotycz

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, 

e ruchem pojazdów mechanicznych;  

ci szacunkowej określonej przez Wykonawcę w ofercie;

t transportowy oraz urządzenia i elementy zainstalowane na terenie robót przez 

ędny do wykonywania robót do wartości niezb

res oraz warunki ubezpieczenia podlegają pisemnej akceptacji Zamawiaj

cia robót, a w przypadku nieokazania przez Wykonawc

zawartych umów ubezpieczenia, Zamawiający jest uprawniony do ubezpieczenia terenu 

ykonawcy, a koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia 

ci z wynagrodzenia Wykonawcy. 

zuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

Materiały, o których mowa w ust. 7 powinny odpowiadać co do jako

ów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre

w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz projektowi budowlanemu. 
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cji prac oraz systematycznie porządkować 

uzgodnienia nadzorów i odbiorów 

 do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostały teren w obrębie 

wszelkie szkody i awarie spowodowane 

 roszczenia wobec osób prywatnych z tytułu prowadzenia prac 

budowlanych i wszelkich szkód powstałych podczas tych robót na działkach 

pu na teren robót przedstawicielom 

stwowego nadzoru budowlanego, do 

 Prawo budowlane oraz do 

 na swój koszt teren 

cemu w terminie ustalonym na odbiór robót.  

 do zawarcia odpowiednich umów z tytułu szkód, które 

lonymi  zdarzeniami losowymi oraz od 

zane bezpośrednio                    

 losowych; 

liwych wypadków dotyczących 

zku z prowadzonymi robotami,  

 w ofercie; 

dzenia i elementy zainstalowane na terenie robót przez 

ci niezbędnej do ich ew. 

 pisemnej akceptacji Zamawiającego w 

cia robót, a w przypadku nieokazania przez Wykonawcę Zamawiającemu 

cy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu 

zawarciem umów ubezpieczenia 

 przedmiot umowy z materiałów własnych. 

 co do jakości wymogom 

downictwie, określonym 

w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 



9.  Na każde żądanie Zamawiaj

wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpiecze

certyfikat zgodności z Polsk

dotyczące dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

10.  Wykonawca ma obowią
1) konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia    

konieczności ich wykonania;

2) niezwłocznie o terminie zakrycia robót ulegaj

robót zanikających; 

Zamawiającego, zobowi

zbadania robót, a nast

 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz

cywilnego i ustawy Prawo zamówie

 

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest S

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiaj

 

Strony oświadczają, że osoby podpisuj

reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

 

Umowę niniejszą oraz załączniki do niej sporz

dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiaj

 

              Wykonawca   
 

 

 

danie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okaza

wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracj

ci z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz inne dokumenty 

ce dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

ązek informowania Zamawiającego  o: 

ci wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia    

ci ich wykonania; 

niezwłocznie o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru 

cych; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

cego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezb

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 17 

ciwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest S

ciwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

osoby podpisujące niniejszą umowę posiadaj

reprezentacji i podpisania niniejszej umowy. 

§ 19 

czniki do niej sporządzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego 

dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden (1) Wykonawca. 

                    Zamawiaj
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zany jest okazać w stosunku do 

stwa, deklarację zgodności lub 

 oraz inne dokumenty 

ce dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 

ci wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia    

cych zakryciu oraz o terminie odbioru 

eli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

 otwory niezbędne do 

 roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

 zastosowanie przepisy Kodeksu 

ciwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

 posiadają uprawnienia do 

dzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego 

Zamawiający 


