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   Załącznik nr 6 do SIWZ 

WZÓR UMOWY NR  ……………2019 

 

zawarta w …………….. w dniu ……………. pomiędzy: 

 

▪ Gminą Rogów, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów, NIP 8331008614, REGON 

750148443 reprezentowaną przez Daniela Koładę – Wójta Gminy Rogów, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Lewandowskiej,  zwaną dalej 

„Zamawiającym” 

a  

▪ ……………………………………...., z siedzibą ……………. NIP …………………,  

REGON…………………………, reprezentowaną przez……………………………..  

zwaną / m dalej „Wykonawcą” 

 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od 
kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1841 ze zm.) została zawarta umowa, następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn: „Budowa placu zabaw przy 

Przedszkolu w Rogowie”. 

2. Szczegółowy zakres prac opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną  
Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz Prawem budowlanym i 

innymi przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót oraz oddania przedmiotu niniejszej 
umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  
4. Wszystkie urządzenia zabawowe oraz nawierzchnia placu zabaw muszą być fabrycznie 

nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające 
akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a także spełniać wymogi aktualnych norm: PN-

EN 16630:2015-06, PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.  
Przed zamontowaniem urządzeń Wykonawca przedłoży do akceptacji certyfikaty i karty 
techniczne tych urządzeń oraz regulamin. 

 

§ 2 

 

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia ochrony danych osobowych w związku z 

wykonywaniem umowy, w tym do stosowania się do wymogów wynikających z 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 oraz 

polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie.  
2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać, nie przekazywać, nie 

przetwarzać, nie wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w 
ust. 1 jak również wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w związku lub w 
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celu realizacji niniejszej umowy, chyba że stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych 

ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony podmiot w 
przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie. 

Obowiązek zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygasa po rozwiązaniu 
umowy. Obowiązek ten obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej umowy jak 

również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy oraz osoby, 
którymi się posługuje w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy.  
3. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w 
celu realizacji umowy.  
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1-3 Strona, która dokonała naruszenia 

zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką druga strona poniosła z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych.  
5. Strony oświadczają, że dane osobowe wskazane w treści umowy zostały dostarczone przez 

Strony. W przypadku, gdy dotyczą one pracowników Stron, obowiązki informacyjne w 

zakresie ochrony danych osobowych obciążają Stronę, która dostarczyła dane osobowe. Dane 

te będą wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia oraz wykonywania niniejszej umowy 

oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy lub w związku z 

obowiązkiem poddania się kontroli wynikającym z przepisów prawa lub innych umów. 

 

§ 3 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
- rozpoczęcie: przekazanie terenu budowy (do 3 dni od podpisania umowy),  
- zakończenie robót  do dnia 29.11.2019r. 
 

§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy; 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace; 

6) udzielenie  upoważnienia  Wykonawcy  do  występowania  w  imieniu  Zamawiającego 

w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego;  
2) zabezpieczenie stałego nadzoru Kierownika budowy zarówno nad pracownikami 

wykonującymi roboty, jak i nad ich przebiegiem w miejscu realizacji robót;  
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych;  
5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;  
6) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i 
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;  

7) wykonanie przeglądu zerowego;  
8) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 

wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą;  
9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 
robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 

robotami;  



3 
 

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich oraz za Podwykonawców, powstałe w związku z 

prowadzonymi robotami; 
11) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  
12) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;  
13) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania 
na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;  
14) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze;  

15) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 
ich usunięcia;  

16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o problemach 

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

zakończenia robót; 
17) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;  
18) Wykonawca umieści na terenie wykonywania prac odpowiednią tablicę informacyjną;  
19) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;  

20) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia 
robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeśli Wykonawca 

nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego; 

21) Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz do 

ubezpieczenia budowy i robót budowlanych będących przedmiotem umowy z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi na sumę ubezpieczenia 

nie niższą niż 300 000,00 zł.  
22) przeprowadzenie szkolenia dla 2 pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i 

konserwacji obiektu i wyposażenia (min 1 h) przed zgłoszeniem gotowości do obioru 

robót w obecności przedstawiciela Zamawiającego. O terminie szkolenia, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego pisemnie najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem. 

 

§ 5  
1. Zamawiający powierzy obowiązki Inspektora nadzoru osobie posiadającej uprawnienia 

budowlane do pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie wykonywanych prac 
budowlanych na podstawie odrębnej umowy.  

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dysponować będzie osobami wskazanymi 
w wykazie osób zdolnych do wykonania zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), 

posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi 
zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia.  

3. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie kierownik budowy w osobie 
posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót w 
odpowiednim zakresie.  
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4. Kierownik budowy będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane.  

5. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób przedstawionych w ofercie przetargowej, 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, po przedłożeniu przez Wykonawcę 
pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem zmiany.  

6. W  przypadku  zmiany  osób  przedstawionych  w  ofercie  przetargowej,  nowe  osoby  
powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się łączne wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości: 

ogółem netto: .................zł (słownie:......................................................), ogółem brutto: 

................zł (słownie:......................................................), w tym podatek VAT......%.  
2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na rachunek 

nr ……….…………... Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie 

przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy zawarli 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, biorącym udział w 

realizacji odbieranych robót.  
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia do Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury.  
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje podatek od towarów i usług, do którego 
zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający wg stawki obowiązującej w dacie odbioru 
przedmiotu umowy.  
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty; wynagrodzenie nie będzie 

waloryzowane w okresie realizacji umowy.  
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu.  
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania 
faktury.  
7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za wykonany przedmiot zamówienia, 

wskazując jako płatnika: Gmina Rogów 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23 NIP 833-10-

08-614.  
8. Zapłata za wykonane prace nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń 
Podwykonawców o uregulowaniu w stosunku do nich wszelkich zobowiązań finansowych 

przez Wykonawcę. Zamawiający wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu 
przedłożenia w/w oświadczeń. Opóźnienie w zapłacie powstałe z tego tytułu nie będzie 

traktowane jako opóźnienie z winy Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy nie 
przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.  
9. Za termin zapłaty przyjmuje się datę prawidłowo dokonanego obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego.  
10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na 
rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.   
 

§ 7  
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1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do końcowego odbioru przedmiotu 
umowy, pisemnie w siedzibie Zamawiającego, z uwzględnieniem terminów wskazanych 

w ust. 4 i 5.  
2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru robót , będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
dokumenty:  
1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

2) protokoły i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,  
3) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi 
przepisami i normami.  
4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności końcowego odbioru w terminie do 3 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.  
5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania końcowego odbioru, 
w terminie do 3 dni  roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
6. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru  

końcowego robót budowlanych nie zostanie podpisany protokół odbioru końcowego 

przez Zamawiającego z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających odbiór 

przedmiotu zamówienia lub niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia , 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 naliczona od dnia 

następującego po dniu, do którego Wykonawca zobowiązany był zakończyć roboty 

budowlane, czyli od dnia ……………………… r.   
7. Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót jest datą wykonania 
umowy, przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.  
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieprawidłowości bądź wad lub usterek, 
Zamawiający przerwie odbiór i wskaże termin na usunięcie wad przez Wykonawcę. 
Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
9. Ponowne przystąpienie do końcowego odbioru nastąpi po usunięciu wad przez 
Wykonawcę. Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru robót nastąpi po stwierdzeniu  
braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy i usunięciu wszelkich wad i 
nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.  
10.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad, nienadających się do 

usunięcia, Zamawiający poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi w 
kodeksie cywilnym w ramach przysługujących mu uprawnień może również:  
1) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i 
technicznej, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem;  
2) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując 

prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia wykonania 
przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) niedotrzymanie terminów,  o których mowa w §  3 niniejszej umowy  - w wysokości  
0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego ogółem brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia,  
2) za naruszenie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego ogółem brutto, określonego w § 6 ust. 1, za 

każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
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3) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego ogółem brutto 

określonego w § 6 ust. 1, 
 

4) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę 

co najmniej z jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,  
5) każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez 

podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co najmniej z jednej z czynności 

wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez 

Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy 

w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie  
Cywilnym. 

3. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od dnia doręczenia noty księgowej. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

5. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia 

ryczałtowego ogółem brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

 

§ 9  
1.Wykonawca może zawrzeć umowę na części zamówienia określone w ofercie przetargowej 
ze wskazanym przez siebie podwykonawcą pod warunkiem, że posiada on kwalifikacje do 
ich wykonania, jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.  
2. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w 

miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby 

przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  
3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedstawia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.  
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  
5. 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 w terminie 14 dni przed planowanym zawarciem umowy Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
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dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. Do zmiany umowy zapis ten stosuje się odpowiednio. Zastrzeżenia do 

projektu umowy lub do projektu zmiany umowy w zakresie niespełniania wymogów 

określonych w SIWZ lub dotyczących terminu zapłaty wynagrodzenia opisanego w ust.6 

Wykonawca może złożyć w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy lub 
projektu zmian umowy, na piśmie. Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie uważa się za 

akceptację.  
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. W terminie 14 dni od przedłożenia umowy Zamawiający zgłasza sprzeciw do 

umowy w przypadku gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub dotyczących 

terminu zapłaty wynagrodzenia opisanego w ust. 9. Niezgłoszenie sprzeciwu w tym terminie 

uważa się za akceptację.  
7. Zasady opisane w ust. 2 -3 dotyczą odpowiednio wszelkich zmian do umowy o 
podwykonawstwo lub umowy z dalszym podwykonawcą.  
8. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna zastrzegać 
spełnienia przez podwykonawcę, dalszego podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją 
i rękojmią.  
9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej.  
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 9 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
12. Za każdy wypadek naruszenia zasad dotyczących zatrudnienia Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy oraz w wypadku okoliczności opisanych w ust. 11 Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy).   
13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy. Zamawiający  
wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być 
krótszy niż 3 dni.  
14. W umowach z podwykonawcami wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 

wykonania powierzonej przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia nie może 
przewyższać wynagrodzenia za tę część przedmiotu zamówienia należnego Wykonawcy od 

Zamawiającego.  
15. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą powinno być 

wskazane, że odbiory przez Wykonawcę robót, prac wykonanych przez podwykonawcę 
winny się odbywać przy udziale Zamawiającego.  
16. Wykonawca winien zgłaszać Zamawiającemu do odbioru wyłącznie te roboty, które 
zostały przez niego odebrane od Podwykonawców bezwarunkowo i bez zastrzeżeń.  
17. Zapisy   niniejszego   działu   stosuje   się   odpowiednio   do   umów   z   dalszymi 

Podwykonawcami.  
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18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na 

dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

19. Wykonawca oświadcza, iż dokonuje niniejszym na rzecz Zamawiającego warunkowej 

cesji wierzytelności należnych mu w stosunku do Podwykonawców z tytułu nienależytego 

wykonania przez nich robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, w tym także z tytułu 

rękojmi i gwarancji. Cesja powyższa dokonana zostaje pod warunkiem zawieszającym, iż 

podwykonawcy wystąpią do Zamawiającego z roszczeniami o zapłatę wynagrodzenia 

należnego im od Wykonawcy za wykonanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy.  
20. Cesja, o której mowa w ust. 19 nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków i 

aktów staranności ciążących na nim w ramach umów łączących go z Podwykonawcami, w 

tym także obowiązków, od których uwarunkowana jest możliwość dochodzenia przeciwko 

Podwykonawcom roszczeń z rękojmi i gwarancji tj. w szczególności obowiązku 

dokonywania w odpowiednich terminach odbiorów przedmiotu niniejszej umowy, badania 

jakości odbieranych robót, zgłaszania wszelkich stwierdzonych wad i usterek w sposób i 

terminach wynikających z przepisów prawa i postanowień umów łączących Wykonawcę z  
Podwykonawcami.  
21. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za 

ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane i odebrane 
przedmioty odbioru, płatnymi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez 

Podwykonawcę.  
22. Podwykonawca zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia dalszemu 
Podwykonawcy za ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za 

wykonane i odebrane przedmioty odbioru, płatnymi w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
faktury przez dalszego Podwykonawcę.  
23. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje własne działania.  
24. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym 
Podwykonawcą, zmiany umowy lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany 
warunków umowy z Podwykonawcą z naruszeniem zasad, o których mowa powyżej 

Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z art. 647
1
 kc; 

 

§10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty.  
2. Termin gwarancji i rękojmi na cały przedmiot niniejszej umowy określony w §1 wynosi 
…… miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru 
robót.  
3. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę, 
jednocześnie podając termin i miejsce oględzin, mających na celu jej stwierdzenie.  
4. W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony 
zostanie termin usunięcia wad.  
5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na 

koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad 

powstałych z jego winy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.  
7. W terminie 14 dni przed upływem terminu gwarancji, Zamawiający przystąpi do czynności 
odbioru ostatecznego, mającego na celu ustalenie stanu wykonanych robót i terminu 
usunięcia wad okresu gwarancji.  
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8. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w terminie wskazanym zgodnie z ust. 6 
niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona jednostronnego odbioru ostatecznego, który 

stanie się obowiązującym i prześle jego treść na adres Wykonawcy wskazany w umowie.  
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji, jeżeli zgłosił 
wady lub usterki przed upływem terminów. 
10. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzeń itp. w okresie 
gwarancji i rękojmi za wady ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty 
wynagrodzenia, materiałów, urządzeń, dojazdów. 

 

§ 11  
l. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

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

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i 
zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

 

§12  
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu podpisanego 

przez obie strony z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Zamawiający  przewiduje  możliwość  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
następujących okolicznościach:  

1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia 
dopuszczalna jest w przypadku:  
a) wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia 

siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 

ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań 

umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 

b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 

budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 

robót, 

c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  
d) działań organów administracji skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo 

terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. powstałych z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był 

faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów. 
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e) wystąpienie w trakcie wykonywania umowy nieprzewidzianych okoliczności 

związanych ze zmianą prawa (zarówno prawa krajowego jak i prawa Unii 
Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, bądź zmiana 

przepisów zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, która to zmiana będzie miała 
wpływ na wykonanie umowy i konieczne będzie wprowadzenie zmian w 

wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp 
technologiczny, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowiązujących 

przepisów prawa. W sytuacji o której mowa, o ile wprowadzenie zmian w 
konsekwencji będzie wpływać na termin realizacji umowy możliwa jest w 

szczególności zmiana terminu wykonania umowy o niezbędny realny czas wykonania 

zamówienia. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu umowy to 
wówczas niezbędny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim 

Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu w którym obie strony podejmą decyzję o 
wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). 

 

f) w przypadku zmiany założeń w trakcie realizacji Umowy np. w związku z nowymi 
planami inwestycyjnymi, nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie 

zmian w konsekwencji będzie wpływać na termin realizacji umowy – możliwa jest w 
szczególności zmiana terminu wykonania umowy o niezbędny czas do dokonania 

zmian. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu umowy to wówczas 
niezbędny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim 

Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu w którym obie strony podejmą decyzję o 

wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). 

 

g) wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej skutkujących 

koniecznością dokonania poprawek i uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie 
wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu 

realizacji, 

 

h) konieczności wprowadzenia innych zmian do przedmiotu umowy, jeżeli z 

obiektywnych okoliczności nie można było ich przewidzieć na etapie przed 
zawarciem umowy, 

 

i) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych 
czynności przewidzianych umową. 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin 

wykonania zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które 

odpowiada Wykonawca. 

 

2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w 
przypadku:  
a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany 

urzędowej stawki podatku od towaru i usług,  
b) wprowadzenia zmian w stosunku do Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania 

prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji 
konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia,  



11 
 

c) ograniczenia lub zmiany zakresu przedmiotu umowy – w takim przypadku nastąpi 

zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości w 
oparciu o odpowiednie pozycje kosztorysu robót stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

 

3) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w 
przypadku:  
a) zmian regulacji prawnych (zarówno prawa krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, 

w przepisach i standardach lub innych przepisach, bądź zmiana przepisów zostanie 

opublikowana w Dzienniku Ustaw), wpływających na konieczność zmiany zakresu 
rzeczowego,  

b) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z 
okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem robót. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy o 
zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.  

4. Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli 
konieczność ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie 

obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika 
ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

5. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych 
teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.  

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy.  
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadku konieczności 

realizacji robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łącznie 

warunków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień 
publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1c, i 1 d, wartość tych robót musi być 

zatwierdzona przez  
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

8. Zamawiający dopuszcza inne zmiany umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 
pkt. 3 - pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1b,  
1c, 1d.  

9. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób 
reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, 

wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

§13  
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej  
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brutto),  o  którym  mowa  w§   6  ust.   1,  tj....................zł  (słownie  złotych 

..........................................) w formie ……………….  
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
następujących terminach:  
1) 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru robót,  
2) 30% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

 

§14  
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. 

 

§15  
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik nr 1 – Kosztorys robót;  
Załącznik Nr 2 – Harmonogram rzeczowo- finansowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


