
 
Załącznik nr 8a 

Umowa nr  

 

zawarta w dniu ………..  2020r. w Rozogach pomiędzy: 

Gminą Rozogi z siedzibą w Rozogach ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi, 
NIP…………, REGON…………. 

zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:  

…………………………………………….. 

z jednej strony, a:   

……...................................................................................................................................  

z siedzibą 
..........................................................................NIP...................................REGON............ 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej     

lub 

.......................... z siedzibą: ......................................... 

Wpisanym przez Sąd Rejonowy w ............................. do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS .....................     którego reprezentują: …………..  , NIP ………………………..,  

zwanym dalej Wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, z drugiej strony, 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:  

Budowa i uruchomienie jednej instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 19,76 kW na 

budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klonie, Klon 96, 12-114 Rozogi.,  

realizowane w ramach  zadania inwestycyjnego pn: Budowa instalacji paneli 

fotowoltaicznych na terenie gminy Rozogi. Zadanie jest realizowane w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 

2014-2020 pt. „Inwestycje w OZE w gminie Rozogi”. 

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę i uruchomienie jednej instalacji paneli 

fotowoltaicznych o mocy 19,76 kW na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Klonie, Klon 96, 12-114 Rozogi. Zakres robót: 

a. Linie kablowe nn – wewnętrzne linie zasilające; 

b. Konstrukcje wsporcze; 

c. Moduły fotowoltaiczne – panele fotowoltaiczne o mocy 260 W i w ilości nie większej 

niż 76 szt.  

d. Inwertery DC/AC 

e. System monitorowania PV; 

f. Ochrona przeciwporażeniowa; 

g. Ochrona przeciwprzepięciowa; 

h.  Ochrona odgromowa; 

i. Zgłoszenie przyłączenia instalacji do odpowiedniego OSD. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami określonymi  

w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 

przepisami i normami. 

4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z: 

1) Projektem budowlano-wykonawczym instalacji paneli fotowoltaicznych, w tym 

Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

2)  Przedmiarem robót. 



 
5. Wykonawca uznaje, że dokumenty o których mowa w § 1 ust. 4 są wystarczające  

i stanowią podstawę do kompletnego zrealizowania zadania. 

6. Projektowana instalacja paneli fotowoltaicznych będzie zasilała instalacje elektryczne 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klonie, Klon 96 12-114 Rozogi.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, do sporządzenia oraz dostarczenia po 

zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymaganych przez Prawo 

Budowlane w zakresie związanym z ich zakończeniem. 

8. Wykonawca przed zamontowaniem ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu karty 

gwarancyjne, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne na dostarczone urządzenia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy 

zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany także do: 

1) Przeszkolenia użytkowników instalacji fotowoltaicznych co do zasad ich 

prawidłowej eksploatacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi 

i przekazaniem ich użytkownikom. 

2) Wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem obowiązujących norm 

technicznych, sztuką budowlaną, przepisami BHP i PPOŻ. 

3) Zutylizowania we własnym zakresie odpadów powstałych w toku realizacji 

zadania zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 

t.j. z dnia 2020.05.04) 

4) Przedstawienia atestów, aprobat technicznych lub innych dokumentów 

równoważnych na dostarczone do budowy w procesie realizacji inwestycji 

materiały, urządzenia. 

5) Zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i sprzętu przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem, kradzieżą. 

6) Naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji robót, ochrona 

mienia związanego z budową. 

1) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Opłaconą polisę, 

a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy. 

11. Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej i wody 

zlokalizowanych w budynkach. Rozliczenie Wykonawcy z tego tytułu nastąpi na 

podstawie ustaleń z Zamawiającym. 

UWAGA :  Prace montażowe i roboty budowlane realizowane będą na czynnych 

obiektach, dlatego też powinny być prowadzone w sposób niepowodujący 

uciążliwości dla pracowników, dzieci. Korzystanie z mediów powinno odbywać się 

cały czas bez zakłóceń w godzinach pracy obiektów. W przypadku wyłączeń winno 

odbywać się to poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu 

z Użytkownikami przedmiotowych obiektów.  Po stronie Wykonawcy leży obowiązek 

zabezpieczenia ciągłości pracy obiektów oraz bezpieczeństwo osób korzystających 

z budynków jak również samych pracowników. 

 

 

§ 2 

Wykonawca wykona umowę w terminie: do 30.09.2020 r. 



 
 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie w łącznej wysokości: 

netto…… zł, 

VAT ……. 

brutto …………zł 

Słownie…………………………………………………………..… 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania,  

o którym mowa w § 1, wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w tych materiałach, a niezbędne do 
wykonania zadania. 

 

§ 4 

1. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy jedną fakturą końcową w terminie 30 

dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest dokonanie odbioru 

końcowego robót – zamówienia przez Zamawiającego, po uprzednim dokonaniu odbioru 

inspektorskiego robót - zamówienia. 

3. Odbiór końcowy nastąpi komisyjnie poprzez sporządzenie protokołu  końcowego odbioru 

w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu 

dokumentów rozliczeniowych i skutecznym zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. 

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu zamówienia. 

4. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni po uprzednim spełnieniu warunków w ust. 3. 

5. Z każdej należności Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę niezapłaconych 

podatków wg stanu na dzień zapłaty oraz każdego innego zobowiązania wobec 

Zamawiającego ciążącego na Wykonawcy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, 

w tym kwotę naliczonych kar umownych. 

6. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT kwota umowy ulegnie zmianie 

o wartość wynikającą z różnicy podatku VAT z zastrzeżeniem, że wysokość określonego 

w § 3 wynagrodzenia nie ulegnie zwiększeniu. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. W przypadku nieuregulowania należności w podanym terminie Wykonawca ma prawo 

naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.  

 
  

§ 5 

1. Na kompleksowe i niewadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia (tj. roboty, urządzenia, 

materiał i pozostałe elementy zamówienia) będącego przedmiotem niniejszego zamówienia 

Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji: 

a) na przedmiot zamówienia - 5 lat 

b) na panele fotowoltaiczne -  …………………..lat gwarancji (zgodnie z ofertą), 

2. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy.  

3. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych 

wad bezpłatnie, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w 

innym technicznie możliwym terminie, w tym do dokonania demontażu rzeczy, w których 

wystąpiła wada i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub 

usunięciu wady. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w miejscu, w którym znajduje 

się rzecz, w której wada wystąpiła lub dostarczyć rzeczy wolne od wad do takiego miejsca 

na swój koszt i swoim staraniem.  



 
4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.  

5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, 

które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.  

6.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad z tego względu, że wysokość kosztów 

usunięcia wad, w tym wysokość kosztów montażu lub demontażu, przewyższa wartość 
rzeczy, w której wystąpiły wady. 

§ 6 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawca kary umownej:  

a) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 

0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień 

zwłoki,  

c) w wypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto za  

przedmiot umowy , 

d) w wypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia 

umownego brutto za  przedmiot umowy, 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,2 % od wysokości 

wynagrodzenia należnego danemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany– 0,2  % od 

wysokości wynagrodzenia należnego danemu podwykonawcy za każdy dzień 

zwłoki, 

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,2 % od wysokości wynagrodzenia 

należnego danemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  

0,2 % od wysokości wynagrodzenia należnego danemu podwykonawcy za 

każdy dzień zwłoki. 

i) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia do realizacji 

zamówienia osób wskazanych w paragrafie 21 zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 

w wysokości 1000,00 zł. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia traktowane 

będzie na równi z niespełnieniem przez wykonawcę ww. wymogu. 

Kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Zamawiający podczas 

następnej kontroli stwierdzi, że nadal Wykonawca nie spełnił wymogu 

zatrudnienia o którym mowa w par.21. 

 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych z tytułu : 

a) zwłoki w odbiorze końcowym robót, stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 

umowy, za każdy dzień zwłoki, 



 
b) w wypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiada  w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto za  przedmiot 

umowy, 

c) w wypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15 % wynagrodzenia 

umownego brutto za  przedmiot umowy. 

3. Podstawą naliczania kar umownych jest kwota brutto określona w § 3 umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 7 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu 

umowy istniejące w czasie dokonywania czynności  odbioru oraz za wady powstałe po 
odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.  
 

§ 8 

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad 

nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:  

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  

z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio 

do jego wartości użytkowej, estetycznej i technicznej 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem odstąpić od umowy.  

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy 

odbiorze wad nadających się do usunięcia  lub stwierdzenia takich wad w okresie 
rękojmi Zamawiający może wedle swojego wyboru:  

 a)  żądać usunięcia wad , wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

 b)  obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio  do obniżonej  

wartości   użytkowej, estetycznej i technicznej. 
 

§ 9 

    1. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela 
 Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości 

techniczno - organizacyjne Wykonawcy.  

3. W przypadku braku uczestnictwa Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu lub 

odmowy jego podpisania Zamawiający sporządzi protokół komisyjny. W takim 
wypadku Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt.  

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 3 zdanie 1 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 10 

 1. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość  

związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do 

efektów uzyskanych w następstwie usunięcia  wad , poczytuje się , że wady nie nadają 

się do usunięcia.  

  2. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt  wady  nie 
usunięte w wyznaczonym terminie.  

 

§ 11 



 
 Roszczenia z tytułu kar umownych, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

stają się wymagalne:  

 1/ za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 

2/ za każdy następny rozpoczęty dzień  zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.  
 

§ 12 

1. Jeżeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie Zamawiający 
może potrącić przewidzianą karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy. 

2. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za niedotrzymanie terminu nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani  z żadnych innych zobowiązań 
umownych. 

§ 13 

Zastrzeżenia stron:  

1. Materiał i urządzenia na koszt i w zakresie własnym Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest do zastosowania nowych materiałów i urządzeń o parametrach 
podanych przez Zamawiającego  lub równoważnych. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za przestrzeganie przepisów BHP 

oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji prac prowadzonych na podstawie 
niniejszej umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości i porządku wokół placu budowy, 

w  przypadku nie zachowania tego warunku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 
oczyszczania. 

4. Wykonawca na własny koszt przygotowuje plac budowy, wywiesza tablicę informacyjną 

o budowie, zabezpiecza go i porządkuje teren po robotach, w tym szczególnie przywraca 
drogi i ciągi piesze do stanu pierwotnego. 

5. W przypadku powstania odpadów niebezpiecznych w toku realizacji niniejszej umowy, 

Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona utylizacji odpadów zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i przedstawi Zamawiającemu stosowne zaświadczenie. 

6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpiecza wszelkie media, wykona 

niezbędne badania oraz ponosi wszelkie koszty i uzgodnienia związane z realizacją  
i odbiorem  przedmiotowego zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aprobaty techniczne, lub atesty, lub dokumenty 

równoważne na zabudowany materiał, który dostarczył Wykonawca we własnym 
zakresie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z warunkami umowy, 

dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi  

i normami, Prawem Budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, własną wiedzą  

i doświadczeniem, a także w stanie kompletnym z punktu widzenia zastosowania i celu, 

któremu ma służyć oraz bez wad. Wykonawca dołoży szczególnej staranności by 

zachować walory estetyczne przedmiotu zamówienia. 

9. Strony potwierdzają wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę   
……….   zł. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …………. 

 

 

 

§ 14 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach 

wskazanych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

w szczególności poprzez:  



 
1) zmiana terminu przewidzianego na ukończenie robót w tym:  

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 

− warunki atmosferyczne uniemożliwiające dochowanie wymogów technicznych 

i technologicznych właściwych dla przedmiotu umowy, które nie pozwoliły na 

wykonanie przedmiotu umowy, trwających powyżej 5 dni roboczych – o ile 

Wykonawca zgłosił fakt wystąpienia przedmiotowej przesłanki Zamawiającemu w 

terminie 10 dni od dnia jej zaistnienia,  

− odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego  

warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.); 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego 

warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń 

lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany 

szczelne itp.) 

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności:  

− wstrzymanie lub przerwanie robót przez Zamawiającego,  

− przestój i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego;  

− konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

− nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiającego; 

− Wykonanie przez Zamawiającego robót budowlanych lub dostaw bez realizacji których 

Wykonawca nie może w sposób należyty wykonywać przedmiotu Umowy,  

z przekroczeniem terminów wskazanych dla wykonania tych robót lub dostaw; 

c) w przypadku wystąpienia siły wyższej; 

d) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy   skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: 

− brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowany 

awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; 

− protesty mieszkańców; 

− przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu; 

− zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej, 

a w szczególności przekroczenie terminów wydawania lub odmowa wydania 

wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę. 

− zmiany związane  z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w par. 23 ust.4. 

 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 

spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:  

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń;  

b) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  

d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 



 
technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  

e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

f) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 

sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy 

stopień pierwszeństwa;  

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji Umowy warunki geologiczne (kategorie gruntu, 

kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania Umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych; 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji Umowy warunki terenowe, w szczególności 

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością 

wykonania Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 

3) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:  

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy;  

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim 

przypadku Wartość Umowy przysługująca Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 
Wykonawca poniósł w związku z wykonaniem umowy; 

c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ kodeksu cywilnego;  

d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy, a zmiana zostanie dokonana 
w niezbędnym zakresie, wynikającym z tej okoliczności.  

4) Zmiany osobowe: 
a) zmiana osób, będących personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy 

których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej 

równoważnymi uprawnieniami, na zasadach określonych w niniejszej Umowie; 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1), 

termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 

niezbędny do zakończenia jej wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności i pod warunkiem, że okoliczności te wpływają na niemożność 

dochowania pierwotnego terminu.  

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2), 

zmiana umowy może zostać dokonana, jeżeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego  
i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 15 

1. W razie zaistnienia któregokolwiek z wymienionych poniżej przypadków Zamawiający,  

w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o ich zaistnieniu, ma prawo 
rozwiązać umowę z Wykonawcą. 

2. Powyższe  dotyczy sytuacji gdy: 

a)    w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy 

upadłości, lub jeżeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo 

dokona przeniesienia uprawnień na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie 

postawiony w stan likwidacji albo jeżeli zarządca przymusowy, zarządca masy 

upadłości, syndyk masy upadłości, likwidator czy podobna osoba zostanie 

ustanowiona dla jakiejkolwiek istotnej części jego majątku zgodnie z jakimikolwiek 

przepisami dotyczącymi jego zadłużenia lub rozwiązania, zarządu przymusowego czy 

likwidacji przedsiębiorstw,  



 
b)   Wykonawca dokona przeniesienia Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego czy 

też jego towary zostaną zajęte w toku egzekucji,  

c)   Wykonawca, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczął robót bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie, 

d)   Wykonawca wstrzymał postęp Robót na więcej niż 14 dni od otrzymania od 

Zamawiającego pisemnego wezwania do kontynuacji robót,   

e)   Wykonawca nie przestrzegał wskazówek Zamawiającego dotyczących usunięcia 
niezadowalających robót lub materiałów,  

f)  Wykonawca pomimo uprzednich ostrzeżeń kierowanych przez Zamawiającego na 

piśmie, nie kontynuuje robót z najwyższą starannością lub uporczywie narusza 

jakiekolwiek swoje obowiązki wynikające z umowy,  

g)  Wykonawca zlecił podwykonanie całości lub części robót bez zgody Zamawiającego,  

h)   Wykonawca dopuścił się jakiegokolwiek innego rażącego naruszenia postanowień 
Umowy,  

i)   Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

polega na zdolnościach innych podmiotów, a podmioty te nie zrealizują robót 

budowlanych lub usług, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

3. Rozwiązanie Umowy stosownie do postanowień niniejszego paragrafu nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych 

oraz odszkodowań. 

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

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

umowy, 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. 

5.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ciągu 7 dni od daty rozwiązania umowy 

zgodnie z ust. 4, nieodpłatnie dokona przeniesienia na Zamawiającego uprawnień 

wynikających z wszelkich umów dostawy materiałów czy towarów i/lub z umów  
o wykonanie jakichkolwiek robót związanych z wykonaniem niniejszej umowy. 

6.  Jeżeli Wykonawca nie dopełnia zobowiązań wynikających z umowy jedynie  

w stosunku do części przedmiotu zamówienia, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w odpowiednim zakresie. 

7.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia 

bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

8.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przyczyny, 

z zastrzeżeniem ust. 4. 

9.   W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z powodu której doszło do odstąpienia od umowy, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających. Postanowienia § 8 ust. 1  stosuje się odpowiednio, 



 
4) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wniesione i uporządkuje teren budowy odpowiednio do etapu robót, 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

a)    dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 16 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót 

w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim 
do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia 
będącego przedmiotem postępowania reklamacyjnego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie 

nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 

Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi 

zawierać w szczególności postanowienie dotyczące:  

1) zakresu robót powierzonego podwykonawcy,  

2) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.  

3) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonane roboty objęte podwykonawstwem.  

4) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy iż zapoznał się z treścią 

umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym.  

5) rozwiązania , zmiany lub odstąpienia od umowy o podwykonawstwo w przypadku 

rozwiązania , zmiany lub odstąpienia od niniejszej umowy. 

    6) stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP informacje o wymogu zatrudnienia 

przez   Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 

czynności wskazane przez Zamawiającego, których wykonanie winno odbywać się 

na podst. umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. 

-Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. , poz. 1502 z późn zm.). 

3.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 



 
4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy, zgłasza w formie 

pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

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

zgodnie z ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 4 zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach 

o których mowa w ust. 4 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

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

w ust. 4, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

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

11. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 18 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

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

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

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

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

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

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

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

zamawiającego, zamawiający może: 



 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

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

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez zamawiającego. Odstąpienie od umowy na tej podstawie winno nastąpić 

w terminie 1 tygodnia  od dnia zaistnienia przyczyny. 

 

§19 

1. Strony postanawiają, że ewentualny przelew wierzytelności, przekaz, sprzedaż oraz 

zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub 

jakiejkolwiek jej części, korzyści z niej lub udział w niej na osoby trzecie wymaga zgody 

Zamawiającego. 

2.  Ewentualna zgoda, o której stanowi ust. 1 niniejszego paragrafu nie może być wyrażona 

dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością.  

§ 20 

Przepisy § 21 nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 

podwykonawcy              i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647¹ 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

§ 21 

1. Zamawiający w związku z treścią art. 29 ust. 4 wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 

do realizacji zamówienia:  

a) osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy 

b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, 

zatrudnionego/zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  

c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

d) innych osób niż określone w pkt 1,2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2020.176 t.j. z dnia 

2020.02.05) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 



 
- w liczbie: 1 osoba z jednej z grup wskazanych w punktach od a) do d), 

w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia.  

2. W ramach czynności kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia, 

Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w punkcie 1: 

 oświadczenie wykonawcy dotyczące wymagań określonych przez 

Zamawiającego w punkcie 2, w związku z treścią art. 29 ust. 4 pkt 1-4 ustawy Pzp.  
 

§ 22 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności, 

w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu 

budowlanego, wykonywanie montażu paneli fotowoltaicznych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do: 

 a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

 a. Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że  objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

 b. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 



 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

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

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

 c. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracownika świadczącego usługę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy 

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

 d. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących wskazane w pkt 1 

czynności. 

§23 

1. Strony umowy, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych  z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki 

wpływ wystąpił lub może wystąpić.  

Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa 

w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć 

w szczególności: 

1)      nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem 

na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć 

w realizacji zamówienia; 

2)      decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku 

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3)      wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art.11 ust.1 i 2; 

4)      wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 

w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5)      okoliczności, o których mowa w pkt. 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego pod-wykonawcy. 



 
2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust.1, może żądać przedstawienia 

dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19na należyte wykonanie tej umowy. 

3. Strona umowy, o której mowa w ust.1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w ust.1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, 

przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu 

okoliczności, o których mowa w ust.1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy 

otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich 

otrzymania. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

o których mowa w ust.1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, 

o której mowa w ust.1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, 

w szczególności przez: 

1)     zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

2)      zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, 

3)     zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 

przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

§24 

Integralną  część umowy stanowią  załączniki:  

1. Oferta Wykonawcy; 

2. SIWZ; 

3. Umowy z Podwykonawcami ze wskazaniem tej części zakresu  rzeczowego robót, 

którą Wykonawca będzie realizował przy pomocy Podwykonawców (jeżeli 

występują).  

§ 25 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową  mają  zastosowanie przepisy prawa 

polskiego Kodeksu Cywilnego i ustawy PZP. 

§ 26 

Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§27 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden  

otrzymuje Wykonawca, a dwa zostają u Zamawiającego.  

 

Wykonawca: Zamawiający: 


