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Rozdział II 

 

Wzór umowy 

 

UMOWA NR ….…2020 

„Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK w Świebodzinie w formule zaprojektuj 

 i wybuduj” 

 

zawarta w dniu ............. 2020 r. w Świebodzinie pomiędzy Zakładem Wodociągów Kanalizacji  

i Usług Komunalnych Sp. z o. o. 

z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin numer identyfikacji 

podatkowej 927-00-09-205, Numer KRS 0000032476, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy  

25 113 900,00 zł 

 

reprezentowaną przez: 

Dariusza Gustę – Prezesa Zarządu  

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a .......................................................................................................................... 

z siedzibą w ...................................................................................................... 

numer identyfikacji podatkowej ………………………….. 

w imieniu którego działa: 

..................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zamawiający” oraz „Wykonawca” w treści Umowy łącznie zwani są „Stronami”, 

indywidualnie zaś „Stroną”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku 

postępowania, ogłoszonego w bazie konkurencyjności oraz na stronie Zamawiającego i BIP 

prowadzonego na zasadzie konkurencyjności w oparciu o „Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 Ministra 

Inwestycji i Rozwoju”, Warszawa, 22 sierpnia 2019 r., na wykonanie Robót, określonych jako: 

„Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK w Świebodzinie w formule zaprojektuj i 

wybuduj”, złożonej w tym postępowaniu, na wykonanie tych Robót oraz usunięcie w nich 

wszelkich wad. 

Mając powyższe na uwadze, ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im  

w zapisach Umowy, wymienionych poniżej. 

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna 

część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa: 
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(a) niniejszy Akt Umowy;  

(b) Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ – modyfikacje i odpowiedzi na pytania 

Wykonawców dotyczące treści SIWZ opublikowane na bazie konkurencyjności oraz stronie 

internetowe Zamawiającego oraz BIP 

 – Załącznik nr 1; 

(c) Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)  

i jego załącznikami  – Załącznik nr 2; 

(d)   Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 3; 

(e)   Wykaz osób – Załącznik nr 4 

(f) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 

     (f1)  Gwarancja Należytego Wykonania Umowy – Załącznik nr 5;  

     (f2 ) Ubezpieczenie OC – Załącznik nr 6. 

 

3. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają 

zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. Słowa  

i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im 

w zapisach wymienionych powyżej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady                      

w pełnej zgodności z postanowieniami Umowy. 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „zaprojektuj 

i wybuduj” zadanie inwestycyjne p.n. Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK 

w Świebodzinie na podstawie i w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy z uwzględnieniem wyjaśnień  

i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce.  

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

wykonania wszystkich robót budowlanych koniecznych do prawidłowego wykonania 

zadania inwestycyjnego. 

3. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia zawiera 

Program Funkcjonalno-Użytkowy zwany dalej „PFU” stanowiący Załącznik nr 2 do 

Umowy. 

4. Przedmiot Umowy należy wykonać w dwóch etapach: 

a) ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej, 

b) ETAP II – realizacja zadania inwestycyjnego. 

5. W ramach pierwszego etapu do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) opracowanie projektu budowlanego na podstawie i w zakresie określonym  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy;  

z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie 

trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli będą miały 
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miejsce (szczegółowy opis zawarty jest w § 2 Umowy), 

6. W ramach drugiego  etapu do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) realizacja robót budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej, 

STWIORB, PFU oraz zapisami niniejszej Umowy (szczegółowe wymagania 

dotyczące realizacji przedmiotu umowy zawarte są w §3 Umowy). 

7. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z Zamawiającym Umową. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, opisem 

przedmiotu zamówienia i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jego kompletności, 

zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że są one wystarczające 

do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z dochowaniem 

najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy budowlanego. 

9. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przedmiocie Umowy będą obciążać 

Wykonawcę. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością  

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej. 

11. Roboty budowlane nie ujęte w PFU stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, będą 

przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu do niniejszej Umowy 

poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

 

§ 2 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

1. Dokumentacja projektowa obejmująca projekt budowalny, wykonawczy (wszystkich 

branż) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych winny być 

wewnętrznie spójne, powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, 

konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe.                              

2. Dokumentacja projektowa winna być sprawdzona przez projektantów posiadających 

odpowiednie uprawnienia, którzy są zobowiązani sprawdzić poprawność oraz spójność 

wykonanej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa winna zawierać 

wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym  

z obowiązujących przepisów. 

3. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019.1843  

ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz.U.2013.1129).                
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4. Projekt budowlany, wykonawczy winien zawierać spis opracowań i dokumentacji 

składających się na komplet oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie  

z Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej 

i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji 

wymaganych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, w tym decyzji  

o pozwoleniu na budowę. 

6. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować dla 

zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i projektowych.  

7. Projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

podlegają akceptacji przez Zamawiającego. Z wnioskiem o akceptację występuje 

wykonawca. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty przekazania projektu budowlanego 

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przekaże  

wykonawcy informację o akceptacji lub zgłosi uwagi/zastrzeżenia, które należy 

uwzględnić w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych.  

8. Kosztorys zadania inwestycyjnego. Kosztorys należy sporządzić zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U.2004.130.1389). 

9. Zamawiający zgłosi uwagi do kosztorysu zadania inwestycyjnego  wykonawcy, w terminie 

do 3 (trzech) dni od dnia przedłożenia kosztorysu do zatwierdzenia. Brak zgłoszenia uwag 

oznacza zatwierdzenie kosztorysu zadania inwestycyjnego. Wykonawca uwzględni 

zgłoszone uwagi w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego  

i w tym terminie przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję kosztorysu zadania 

inwestycyjnego. Wykonawca może powoływać się wyłącznie na kosztorys zatwierdzony 

przez Zamawiającego. 

10. Nw. dokumenty i opracowania powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia  

należy wykonać w formie papierowej w ilości jak w poniższej tabeli:  

 

Lp. Nazwa opracowania Ilość egzemplarzy 

1 Projekt budowlany + projekt wykonawczy 3 egz.  

2 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
3 egz.  

3 Kosztorys zadania inwestycyjnego 3 egz. 

4 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BIOZ) 
3 egz. 

5 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 3 egz. 
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Pozostałe dokumenty i opracowania,  powstałe w wyniku realizacji przedmiotu 

zamówienia  należy wykonać w formie i ilości określonej w PFU. 

11. Dokumentacje i opracowania, o których mowa w ust. 10 należy przekazać Zamawiającemu 

w wersji elektronicznej wraz z pisemnym oświadczeniem, że: 

− przekazana wersja elektroniczna jest zgodna z egzemplarzami przekazanymi w wersji 

papierowej, 

− dostarczony projekt budowlany, wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót budowlanych są wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej, 

− dostarczony projekt budowlany, wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót budowlanych zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć.  

 

12. Projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych, kosztorys zadania inwestycyjnego należy przekazać Zamawiającemu  

w wersji elektronicznej w dwóch formach: 

a) edytowalnej – wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu cyfrowy zapis 

projektu budowlanego i sporządzony zgodnie załącznikiem nr 2 „Formaty danych oraz 

standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą 

systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz. U. 2017.2247 tekst jednolity) – preferowane: tekst w formacie 

Word, przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy dostarczyć Zamawiającemu 

w formacie Excel (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły 

obliczeniowe).                                                                                                                                

Nie należy bez potrzeby dzielić i łączyć plików, które w wersji papierowej stanowią 

osobne zbiory (przykładowo: należy stworzyć pojedyncze, osobne pliki dla przedmiaru 

robót projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego itd.), rysunki należy dodatkowo 

przekazać jako zapisane w edytowalnych plikach w formacie .dwg lub .dxf. 

b) nieedytowalnej – pliki PDF, elementy dokumentacji zapisane w poszczególnych plikach 

w formacie PDF – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. 

Dokumentacja elektroniczna projektów winna być odzwierciedleniem (skan) 

dokumentacji projektowej egzemplarza archiwalnego w formie papierowej –  

z oryginałami opinii, uzgodnień i oświadczeń, itp.; 

c) dodatkowe wymogi dla wersji elektronicznej: nazwa pliku powinna odzwierciedlać 

temat opracowania, należy zamieścić plik w formacie tekstowym o nazwie SPIS 

zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań dokumentacji. 
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13. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu ZWKiUK 

sp. z o.o. Świebodzin przed wszystkimi władzami, urzędami i instytucjami, organami 

administracji państwowej, samorządowej w zakresie złożenia, uzyskania i odbioru 

wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń i zgód od właściwych władz, urzędów, organów, 

instytucji oraz właścicieli nieruchomości w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej zadania. Wykonawca będzie działał jako pełnomocnik Zamawiającego  

w zakresie określonym w pełnomocnictwie bez możliwości zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu Zamawiającego. 

 

§ 3 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich czynności 

i robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni, 

informować Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć 

na realizację przedmiotu Umowy. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku, 

Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym 

proponowanych rozwiązań projektowych, a także informowania Zamawiającego o postępie 

prac i decyzjach podejmowanych w trakcie projektowania. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania 

uwag i przekazywania dyspozycji w celu ich uwzględnienia w dokumentacji projektowej 

oraz modyfikacji zaproponowanych rozwiązań. 

5. Gruz, odpady Wykonawca zobowiązany jest zutylizować własnym staraniem i na własny 

koszt. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i  transportu odpadów powstałych w trakcie 

realizacji robót.. 

6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, 

polecać dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca 

winien wykonać każde z poniższych poleceń: 

a) pominąć wskazane roboty, 

b) wykonać roboty nieprzewidziane. 

Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 

przygotowawczy dla zawarcia aneksu do Umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy 

nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy. 

7. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji i opracowaniach,  

o których mowa w § 1 ust. 5 w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji 

i opracowaniach jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę - koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

8. W toku realizacji przedmiotu Umowy będą odbywać się rady budowy (spotkania 

koordynacyjne obu stron Umowy). Spotkania rady budowy będą odbywać się w terminach 
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ustalonych przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie) lub na wniosek 

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w wyznaczonych przez 

Zamawiającego radach budowy, przedstawiać na radach budowy sprawozdania dotyczące 

w szczególności: stanu realizacji przedmiotu Umowy, zaawansowania robót w odniesieniu 

do obowiązującego harmonogramu, problemów w realizacji.  

9. W przypadku, gdy uzgodnienia z właścicielami sieci to nakazują, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonywania prac pod nadzorem właścicieli sieci oraz poniesienia 

kosztów tego nadzoru.  

10. Wykonawca jest zobowiązany wykonać niezbędne badania, pomiary, próby, sprawdzenia, 

opinie oraz zapewnić odbiory realizowanych robót przez odpowiednie służby, instytucje 

oraz uzyskać wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające stwierdzenie poprawności 

wykonania przedmiotu Umowy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania stosownych wystąpień, uzgodnień, 

zgłoszeń i powiadomień koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji 

przedmiotu Umowy. Wykonawca uprawniony jest do występowania do Zamawiającego  

o udzielenie koniecznych dla tych czynności pełnomocnictw, a Zamawiający udzieli 

wykonawcy lub jego przedstawicielowi takiego pełnomocnictwa. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia terenu budowy  do stanu istniejącego 

przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy. Usunie wszystkie szkody 

spowodowane przez wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia osób uczestniczących w realizacji 

przedmiotu Umowy w wymaganą odzież ochronną i inne niezbędne środki ochronne. 

 

§ 4 

PODWYKONAWSTWO  

1.  Wykonawca (zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie) zamówienie wykona przy 

udziale Podwykonawcy w zakresie robót ……………………………………*./           

bez podwykonawcy* 

2.  Roboty inne niż wymienione w ust. 1 wykona siłami własnymi, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3.  Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce wykonać przy udziale 

Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1  to nie później niż na 14 dni przed 

planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz  

z uzasadnieniem oraz projekt umowy, o której mowa w ust. 4. Dalszy tryb postępowania 

określają ust. 5 – 10. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy. 

4.   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

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

w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu –  

co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót będących przedmiotem 

umowy o podwykonawstwo – projektu tej umowy  wraz  z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót określonych w umowie, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
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Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5.  Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności, 

gdy: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w § 9 ust. 1; 

c) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.  

e) umowa zawiera ceny jednostkowe lub ryczałtowe wyższe niż zawarte w ofercie 

Wykonawcy; 

f) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych), przy czym dopuszcza się utajnienie 

tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione; 

g) umowa zawiera zapisy dotyczące potrąceń części wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy na zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawczej. 

6.   Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

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

ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7.  Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada   

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

8.  Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy  

o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 

przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9.  Wykonawca lub 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  
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o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na 

wstępie obowiązkowi, również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy dotyczące materiałów budowlanych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o których 

mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów  o podwykonawstwo o wartości 

większej niż  50 000 zł brutto.  

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

niż określony w ust. 5 lit a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11.  Przepisy ust. 5 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty należy przekazać 

Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego 

wymagalnego wynagrodzenia, za wykonane roboty w poszczególnych zadaniach, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którymi   w szczególności są: oświadczenie 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku bankowego 

Wykonawcy. 

13.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, 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. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 
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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. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę naliczenia kar umownych. 

20.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

21. Cesja wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana na rzecz Podwykonawcy 

niniejszego zamówienia wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

(* zapisy niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie w przypadku wykonywania części 

robót przez Podwykonawcę/ów) 

 

§ 5 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt osoby, które będą pełniły 

następujące funkcje: 

a) kierownika budowy: 

- z uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne,  

- przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 

b)   kierownika robót: 

- z uprawnieniami budowlanymi sanitarnymi do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienia równoważne,  

  - przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 
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Uwagi: 

Przez „uprawnienia budowlane” należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). 

Przez uprawnienia równoważne należy rozumieć odpowiadające wskazanym uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub 

odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia 

do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

Przez kierownika budowy i kierownika robót należy rozumieć odpowiednio kierownika 

budowy i kierownika robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kierowników w innych specjalnościach niż 

wskazane w ust. 1 jeżeli obowiązek ich udziału w realizacji Umowy wynika 

z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że funkcje kierownika budowy, kierownika robót będą pełnić 

osoby wskazane w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia, który stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości (niezmienności) składu osobowego 

zespołu w czasie trwania Umowy. Dopuszcza się zmianę osób wskazanych w Załączniku 

 nr 4 do Umowy za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie aneksu do Umowy pod 

warunkiem, że Wykonawca udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że 

następcy spełniają wymagania opisane w ust. 1. 

5. W terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu dokumenty dotyczące osoby/osób na stanowisko projektanta/ 

projektantów przeznaczonych do wykonania dokumentacji projektowej: 

− potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień, 

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.  

6. W terminie 3 dni od dnia zakończenia I ETAPU Umowy, wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu dokumenty dotyczące osoby wskazanej na stanowisko 

kierownika budowy: 

− potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień, 

− przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,  

− oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,  

− oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

7. W przypadku, gdy osoby biorące udział w realizacji Umowy nie znają języka polskiego 

wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka 

polskiego.  

8. Zamawiający  może  zażądać  zmiany  osoby  pełniącej  funkcję,  o  której  mowa  w ust. 1 

jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających  

z Umowy, a także w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywiera istotny 
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negatywny wpływ na realizację Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną 

osobę na inną spełniająca wymagania określone w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania żądania Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę osoby wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia osoby zastępowanej określonych w ust. 1. 

Opóźnienie w wykonaniu żądania Zamawiającego stanowi podstawę do naliczenia kary 

umownej lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i naliczenia kary umownej. 

9. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku właściwej osoby lub 

skierowanie do wykonywania przedmiotu Umowy osoby innej osoby niż wskazanej  

w Załączniku nr 4 do Umowy lub, która nie uzyskała akceptacji Zamawiającego, stanowi 

podstawę do naliczenia kary umownej oraz odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10. Obecność kierownika budowy i kierownika robot na budowie – w zależności od potrzeb. 

 

§ 6 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych Umowa, ocenianego  

w granicach przewidzianych do umów starannego działania, z uwzględnieniem 

zawodowego charakteru wykonywanych czynności. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych 

mogących powstać w toku realizacji niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za 

wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem 

Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała 

w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.  

4. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za 

ewentualnie powstałe szkody w pełnej wysokości od dnia przekazania terenu przez 

Zamawiającego do momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie 

wykonywania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń  

w czasie wykonywania robót,  a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną lub 

mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót. 

6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej deliktowo – kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia 
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wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w terminie 3 dni od dnia 

zakończenia I ETAPU Umowy. 

7. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 6 upłynął w trakcie 

realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia 

Zamawiającemu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 6  dokumentu potwierdzającego kontynuację 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek. 

8. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniami wynikającymi  

z działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone 

prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

9. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa  

w ust. 6 i 7 Zamawiający jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy na koszt 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę oraz do naliczenia kary umownej lub 

odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej. 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego 

w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy,  

b) przekazanie Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego dotyczącego dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, 

c) współdziałania w okresie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności 

do niezwłocznego konsultowania proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań 

projektowych, 

d) protokolarnego przekazania terenu budowy oraz dziennika budowy,  

e) dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 

oraz odbioru końcowego przedmiotu Umowy,  

f) zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający jest  uprawniony  do: 

a) bieżącej kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań Wykonawcy  wynikających  

z niniejszej  Umowy, w szczególności ich terminowości i stanu zaawansowania,  

b) zlecenia sprawdzenia dokumentacji projektowej stanowiącej I ETAP Umowy lub 

jej elementów osobom trzecim. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do:  

a) informowania Zamawiającego o problemach dotyczących realizacji Umowy, 

b) pozyskania własnym staraniem materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy,  
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c) sporządzenia dokumentacji i opracowań, o których mowa w § 1 ust. 5  z należytą 

starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

normami oraz przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu wymogu najwyższej 

staranności, 

d) nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad przedmiotu Umowy, 

e) protokolarnego przejęcia terenu budowy,  

f) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiającemu po zakończeniu 

robót, przed odbiorem końcowym przedmiotu Umowy,  

g) zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez kierownika budowy, 

h) zabezpieczenia i oznakowanie na własny koszt terenu budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

i) urządzenia placów składowych na terenie budowy,  

j) ponoszenia kosztów zużycia mediów wynikających z ustaleń poczynionych 

z właścicielami mediów,  

k) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców 

infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę,  

l) spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych,  

m) składowania materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzający przeszkód 

komunikacyjnych,  

n) udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań 

sprawdzających poprawność robót budowlanych,  

o) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku  

z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych,  

p) gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji 

zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,   

w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w tym 

nadmiarem gruntu z urobku oraz przekazania Zamawiającemu informacji,  

o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych, odpadach oraz o sposobie 

ich gospodarowania zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach,  

q) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania 

go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór,   

r) naprawy i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych lub uszkodzonych 

przez Wykonawcę lub podmiot, za którego odpowiedzialność ponosi Wykonawcy  

w związku z realizacji przedmiotu Umowy, 

s) prowadzone robót bez wstrzymania funkcjonowania oczyszczalni  lub jej części. W 

miejscach przebywania pracowników Zamawiającego, praca maszyn i innych 

urządzeń technicznych  powinna być organizowana w sposób nienarażający 

pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, 

z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności, 

t) przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia 

w czynnościach odbiorów,   
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u) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego  

i zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie 

budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie 

stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. 

Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania 

terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.  

5. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym 

przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru 

Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie 

przepisów tej ustawy.  

 

§ 8 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY  

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest ……………………………………………………, 

tel ………………………., e- mail……………………………………  

2. Przedstawicielem wykonawcy jest ……………………….................;  

tel.: .......................; . email: ………………………………..  

3. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga pisemnej notyfikacji 

strony dokonującej zmiany.  

4. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający może ustanowić 

inspektora nadzoru inwestorskiego, o których poinformuje wykonawcę. Inspektor nadzoru 

uprawniony jest do wydawania wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem 

prawidłowego oraz zgodnego z Umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu 

Umowy. 

5. Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy 

to także całej komunikacji między stronami.  

6. Strony dopuszczają przesyłanie korespondencji pocztą elektroniczną. 

 

§ 9 

TERMIN WYKONANIA 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie do  dnia 

31.10.2021r. od dnia podpisania Umowy, w tym ETAP I – wykonanie dokumentacji 

projektowej w terminie do 120 dni od dnia podpisania Umowy. 

2. Za termin zakończenia ETAPU I przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 4 lit. a 

Umowy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego 

potwierdzającego przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów (albo ostatniego  
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z nich) objętych zakresem przedmiotowego ETAPU I pod  warunkiem,  że  Zamawiający  

nie  stwierdzi wad w czasie czynności odbioru – Zamawiający może dokonać 

warunkowego odbioru wyznaczając termin na usunięcie wady, jeżeli wada nadaje się do 

usunięcia. 

3. Za termin zakończenia ETAPU II przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 4 lit. b 

Umowy uważa się dzień pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez wykonawcę  

o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego, 

potwierdzonej wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy chyba, że Zamawiający 

nie odebrał robót budowlanych - w przypadku, gdy Zamawiający nie odebrał robót 

budowlanych uznaje się, że termin wykonania robót budowlanych określony w ust. 1 nie 

został dotrzymany, w takim przypadku, za dzień wykonania robót budowlanych przyjmuje 

się dzień otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia Wykonawcy o usunięciu 

wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i gotowości do odbioru 

końcowego. 

4. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego, nastąpi w terminie 3 dni 

licząc od dnia przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 6  

i § 7 niniejszej Umowy. Opóźnienie w przekazaniu terenu budowy ze względu na 

nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa wyżej będzie traktowane, 

jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminu zakończenia robót. 

 

§ 10 

WYNAGRODZENIE 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, 

zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy, wynagrodzenie w 

wysokości w wysokości .………………..….… zł netto, powiększone o 23 % podatku VAT 

w kwocie ………………………. zł, co stanowi łącznie kwotę ……………………… zł 

brutto, słownie: ………………………………… złotych. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy. W ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością 

kompletnego przedmiotu Umowy, w szczególności dokumentacji projektowej, wszelkich 

robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu 

Umowy. 

3. Cenę poszczególnych elementów robót określa kosztorys zadania inwestycyjnego,  

o którym mowa w § 2 ust. 8  Umowy. Załączony kosztorys nie określa zakresu rzeczowego 

zobowiązania Wykonawcy, ale służy jedynie do obliczenia kosztów robót dodatkowych  

a w przypadku odstąpienia od Umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części 

przedmiotu Umowy, do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.  
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4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robót lub obiektów 

objętych niniejszą Umową, kwota wynagrodzenia zawierająca podatek od towarów i usług 

(VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy 

na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez 

zgody Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może również zawrzeć 

Umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani 

dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.  Wierzytelność z Umowy 

jest wierzytelnością warunkową i będzie przysługiwać Cedentowi pod warunkiem realizacji 

przez niego wszelkich wymienionych w Umowie obowiązków oraz z zastrzeżeniem 

skuteczności wszelkich praw dłużnika względem cedenta określonych w Umowie. 

 

§ 11 

ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie dwóch faktur: 

a) faktury częściowej za wykonanie ETAPU I przedmiotu Umowy (dokumentacji 

projektowej) w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 Umowy, 

faktury końcowej, obejmującej pozostałą część wynagrodzenia określonego  

w § 10 ust. 1 Umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest podpisanie przez uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru I ETAPU przedmiotu Umowy.  

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie podpisany przez 

Zamawiającego protokół końcowy odbioru robót budowlanych. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni 

licząc od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

podany w fakturze VAT, z zastrzeżeniem ust. 8. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu 

uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

4. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: 

 Nabywca: ………………………………….. 

NIP: ………………….. 

5. Do faktury Wykonawca załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót 

budowlanych, za których wykonanie Wykonawca wystawił fakturę a w przypadku 

wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy, dokumenty określone  

w ust. 4 § 12. W przypadku braku wymaganych dokumentów (oświadczenia, o którym 

mowa wyżej lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 § 12), faktura zostanie zwrócona 



Nr sprawy: 12  strona 18 z 35 

  

 

 

 

Wykonawcy, bez obowiązku po stronie Zamawiającego zapłaty odsetek za okres,  

w którym Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawioną fakturą.  

6. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu faktury częściowej, w przypadku 

wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy, biorących udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek załączyć do faktury 

zestawienie ich należności wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących 

podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę 

podwykonawcy, nr Umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, 

usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć 

dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

7. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu faktury końcowej, w przypadku 

wykonywania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy, biorących udział  

w realizacji odebranych robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek załączyć do 

faktury zestawienie ich należności wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur 

będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę - zestawienie musi określać 

nazwę podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) 

dostawy, usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty.  

Do zestawienia należy załączyć dowody potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia 

np. potwierdzenie realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu. Do zestawienia 

należy załączyć dowody potwierdzające dokonanie zapłaty  wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub upoważnienie dla Zamawiającego do 

przekazania wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który wykonywał roboty objęte wystawioną fakturą, przelewem na jego konto,  

z pominięciem konta Wykonawcy i jednocześnie upoważniające podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę do jego przyjęcia (przekaz). 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

o których mowa w ust. 6 i ust. 7, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na 

fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy. 
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10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, 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. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje Wykonawcę 

o możliwości złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b. 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 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

14.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 12 

NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) w 

sposób zgodny z Umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami robót 

budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów 

wynikłych na tle realizacji inwestycji w zakresie wszystkich branż projektu. 

2. Czynności nadzoru autorskiego obejmują: 

a) nadzór nad zgodnością wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

b) wyjaśniania wątpliwości powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych objętych 

dokumentacją projektową w szczególności poprzez dodatkowe informacje  

i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowienia rysunków wykonawczych, 

c) uczestnictwa w naradach technicznych lub radach budowy, przy czym uczestnictwo 

jest traktowane jako pobyt na budowie, 

d) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego. 
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3. Nadzór autorski pełniony będzie: 

a) według potrzeb  wynikających  z postępu  robót,  

b) na każde wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego 

dokonane telefonicznie, drogą e-mail, nie później niż w ciągu 3 dni od wezwania. 

4. Nadzór autorski sprawowany będzie do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót 

budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

§ 13 

PRAWA  AUTORSKIE 

 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy Wykonawca przenosi, 

a Zamawiający nabywa z chwilą podpisania protokołu odbioru I ETAPU (wykonanie 

dokumentacji projektowej) i bez dodatkowych opłat, wszelkie zbywalne majątkowe prawa 

autorskie i majątkowe, do tej części przedmiotu Umowy, za którą dokonano zapłaty 

wynagrodzenia, wszelkich rezultatów tej części Umowy, w tym do wszelkich stworzonych 

w ramach wykonywania Umowy opracowań, tekstów, materiałów o charakterze 

graficznym, pozostałych materiałów oraz ich projektów, a także kodów źródłowych, szyfrów, 

kluczy, plików itp. programowania do grafikowania i bilansowania, w odniesieniu do wszelkich 

zastosowań na wszelkich polach eksploatacji, bez ograniczeń co do czasu, terytorium, 

liczby egzemplarzy,  w szczególności w zakresie opisanym w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w zakresie:  

a) rozpowszechniania, powielania, wprowadzania zmian, przenoszenia na inne nośniki 

informacji w tym na płyty DVD, wykorzystania na potrzeby publiczne,  

b) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową,  

c) obrotu egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, darowizna, użyczenie lub najem 

oryginału albo egzemplarzy lub ich dowolnej części, przekazanie dokumentacji,  

a także jej kopii, 

d) rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt c - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

e) wprowadzania do pamięci komputera, 

f) udostępniania jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 

projektowych budynku objętego dokumentacja projektową stanowiącą przedmiot 

Umowy, 

g) samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich w zakresie dokonywania 

dalszych zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek dokumentacji - w razie 

wątpliwości poczytuje się, że opracowania powstały w celu dalszego opracowania, 

h) dotyczącym udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez 

nie nadzoru autorskiego. 
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2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy Wykonawca przenosi, 

a Zamawiający nabywa z chwilą zapłaty wynagrodzenia i bez dodatkowych opłat, prawo do 

wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawo do udzielania zezwoleń na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tej części przedmiotu Umowy, za którą 

dokonano zapłaty wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania 

nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez 

jakichkolwiek dodatkowych opłat lub wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy, bez ograniczeń 

czasowych lub terytorialnych.  

3. Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których rezultaty Umowy 

zostały utrwalone w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw  osób 

trzecich i przekaże Zamawiającemu wszystkie rezultaty Umowy w stanie wolnym od 

obciążeń prawami osób trzecich.  

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich naruszeń praw osób 

trzecich oraz naruszeń przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231). W przypadku wystąpienia przez osobę 

trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułów określonych w niniejszym paragrafie, 

Wykonawca zwolni Zamawiającego na jego wezwanie z jakiejkolwiek odpowiedzialności 

w stosunku do osoby trzeciej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia 

praw osób trzecich. 

6. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Zamawiającemu proces o naruszenie 

praw autorskich do utworów, do których prawa Wykonawca przeniósł zgodnie z ust. 1 i 2, 

wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu wszystkie poniesione w tym 

zakresie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz zapłacić 

zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu odszkodowanie lub koszty polubownego 

załatwienia sprawy. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy 

o wniesieniu przeciwko niemu pozwu opisanego w ust. 6 lub zgłoszeniu roszczeń oraz 

udzielenia pełnomocnictwa wskazanej przez Wykonawcę osobie – uprawnionej do 

zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi – do reprezentowania przed sądem 

lub załatwienia sporu polubownie. Zamawiający ponadto zobowiązuje się nie zawierać  

z w/w osobami żadnych ugód sądowych czy pozasądowych bez zgody Wykonawcy.  

8. Zamawiający ma prawo na własny koszt ustanowić pełnomocnika, który jest zobowiązany 

do pełnego współdziałania z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawcę.  

9. Wykonawcy przysługuje prawo do wykorzystania wizerunku wykonanego przedmiotu 

Umowy, po jego wykonaniu, do działań promocyjnych Wykonawcy (artykuły prasowe, 

informacje na stronie www, foldery reklamowe, publikacja listu referencyjnego).  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca ma prawo brać udział w rozmowach 

dotyczących rozwiązań polubownych, jak i uczestniczyć w ewentualnych procesach na 

zasadzie interwencji ubocznej. Zamawiający ponadto zobowiązuje się nie zawierać z ww. 

osobami żadnych ugód sądowych czy pozasądowych bez zgody Wykonawcy.  
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11.  Wykonawca powierza Zamawiającemu wykonywanie autorskich praw osobistych do 

przedmiotu Umowy.  

§ 14 

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (ETAP I) 

1. W celu dokonania odbioru przedmiotu Umowy w zakresie ETAPU I Wykonawca 

przekazuje odpowiednią część przedmiotu Umowy Zamawiającemu w siedzibie 

Zamawiającego. Potwierdzeniem przekazania będzie protokół zdawczo – odbiorczy 

przygotowany przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający po otrzymaniu przedmiotu odbioru przystępuje do czynności odbioru, które 

zakończy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania tej części przedmiotu Umowy. 

3. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru (protokołu odbioru częściowego) 

uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za przedmiot 

odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

− jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie Wykonawcy,  

− jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać Wykonania przedmiotu Umowy 

po raz drugi na koszt Wykonawcy,   

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:  

− odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, 

Zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad 

lub  

− dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do 

kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji 

gwarancyjnej.  

5. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru, termin przekazania 

Zamawiającemu przedmiotu odbioru uważa się za termin wykonania Umowy. 

6. Jeżeli Zamawiający w toku odbioru stwierdzi, że przedmiot odbioru został wykonany 

niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i odmawia jego odbioru, wówczas 

informuje Wykonawcę o odmowie odbioru wraz z podaniem przyczyn oraz  terminem 

usunięcia wad. Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru, jako dzień wykonania przedmiotu 

odbioru przyjmuje się dzień złożenia przedmiot odbioru, który zostanie odebrany bez 

zastrzeżeń. Zamawiający dokona ponownej oceny dostarczonego przedmiotu odbioru  

w terminie do 5 dni, licząc od dnia otrzymania poprawionego przedmiotu odbioru.  

7. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie potwierdzone protokołem, w którym 

Zamawiający potwierdza usunięcie wad. 
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8. Dokonanie odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych lub prawnych 

przekazanej dokumentacji projektowej i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich 

usunięcia w przypadku stwierdzenia wad w  okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

 

 

§ 15 

ODBIÓR ZADANIA INWESTYCYJNEGO (ETAP II) 

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiającego 

oraz właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieprzystąpienia  

w powyższym terminie przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca upoważniony jest 

do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

potwierdza odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. 

2. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i inspektora 

nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt własny 

odkryć roboty niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych poprzez 

odpowiedni wpis do dziennika budowy i zawiadamia o gotowości do odbioru inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do 

powiadomienia, o którym mowa wyżej:  

1) wypełniony dziennik budowy w którym inspektor nadzoru inwestorskiego  

potwierdził zakończenie wszystkich robót budowlanych lub jego kopię, 

2) oświadczenie kierownika budowy o: zgodności Wykonania robót z decyzją 

Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego, zgodności z projektem 

budowlanym, zgodności z obowiązującymi przepisami; doprowadzeniu 

do należytego stanu i porządku terenu budowy.   

3) Wszystkie dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym wskazane w PFU  

w sekcji - Odbiór robót. 

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady może stanowić podstawę do 

odmowy dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejsza Umową.  

4. Przystąpienie do odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

kompletnego powiadomienia o gotowości do odbioru. Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o wyznaczonym terminie rozpoczęcia odbioru końcowego.  
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W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele 

Zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy oraz przedstawiciel 

Wykonawcy. Z czynności odbioru końcowego strony sporządzają protokół zawierający 

ustalenia dokonane w toku odbioru. Odbiór następuje na podstawie protokołu odbioru 

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz kierownika 

budowy i przedstawiciela Wykonawcy.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych zostaną 

stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

 

a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

−  jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie Wykonawcy,  

−  jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy 

po raz drugi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:  

−  odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, 

Zamawiający określa w protokole powód nieodebrania robót i termin usunięcia wad 

lub  

−  dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do 

kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji 

gwarancyjnej.  

6. W przypadku odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy  

z wadami, Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 

zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel 

Zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy. Z czynności odbioru usunięcia 

wad strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.   

7. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie ich usunięcia na 

rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego 

tytułu koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

lub z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

8. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy następuje na podstawie protokołu odbioru 

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. 

 

§ 16 

RĘKOJMIA ZA WADY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
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1. Wykonawca udziela rękojmi za wady na dokumentację projektową do upływu okresu 

rękojmi Wykonawcy robót budowlanych, zrealizowanych na podstawie dokumentacji 

projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy. 

2. W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

wszelkich wad dokumentacji projektowej, które zostaną ujawnione po dokonaniu odbioru 

przedmiotu Umowy, w szczególności do: 

a) sporządzania szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających 

objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia 

w dostatecznym stopniu tych rozwiązań, co uniemożliwia ustalenie sposobu lub 

metody wykonania robót budowlanych,  

b) opracowania rozwiązań zamiennych do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, które nie może być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną  

i zasadami wiedzy technicznej lub prawo obowiązujące w dniu odbioru przedmiotu 

Umowy, 

c) niezwłocznego udzielania wyjaśnień na zapytania Zamawiającego dotyczące 

przedmiotu Umowy – maksymalny termin na udzielenie odpowiedzi do 5 dni 

roboczych od otrzymania zapytania (pocztą, mailem) przez Wykonawcę. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, iż wynagrodzenie Umowne obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielonej rękojmi za wady.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w następujących terminach:  

a) wady ujawnione przed rozpoczęciem robót budowlanych – w terminie 7 dni od dnia 

przekazania Wykonawcy informacji o stwierdzonej wadzie, a jeśli termin ten jest 

obiektywnie niemożliwy do spełnienia, w terminie uzgodnionym dwustronnie  

z Zamawiającym, 

b)  wady ujawnione podczas realizacji robót budowlanych - jeżeli wada uniemożliwia 

kontynuację wykonywanych robót budowlanych – w terminie 5 dni od dnia 

przekazania Wykonawcy informacji o stwierdzonej wadzie, a jeśli termin ten jest 

obiektywnie niemożliwy do spełnienia, w terminie uzgodnionym dwustronnie  

z Zamawiającym, 

c) wady ujawnione podczas realizacji robót budowlanych - jeżeli wada umożliwia 

kontynuację wykonywanych robót budowlanych – w terminie 7 dni od dnia 

przekazania Wykonawcy informacji o stwierdzonej wadzie, a jeśli termin ten jest 

obiektywnie niemożliwy do spełnienia, w terminie uzgodnionym dwustronnie  

z Zamawiającym. 

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie 

lub usunięcia wad w sposób nienależyty, nabywca, poza uprawnieniami przysługującymi 

mu na podstawie kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  

6. Udzielona rękojmia za wady nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.  
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7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie 

określonym odpowiednio w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

8. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia jednej ze stron, okres 

rękojmi za wady rozpoczyna się następnego dnia od rozwiązania lub odstąpienia od 

Umowy. Dokończenie realizacji przedmiotu Umowy przez inny podmiot nie uchyla 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady za wykonany przezeń zakres 

prac. 

 

§ 17 

 

GWARANCJA JAKOŚCI i RĘKOJMIA ZA WADY ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady zadania 

inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych na okres  60 miesięcy. 

2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru 

robót budowlanych, a w przypadku odbioru robót budowlanych z wadami w dniu 

następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym w zależności, które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady 

także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego 

terminu.  

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia jednej ze stron, okres 

gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym 

mowa w § 19 ust. 6 niniejszej Umowy. Dokończenie realizacji przedmiotu Umowy przez 

inny podmiot nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za 

wykonany przezeń zakres robót. 

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości 

i rękojmi za wady na przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez 

podwykonawców. 

6. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca obowiązany jest 

do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. W celu uniknięcia 

wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie Umowne obejmuje wynagrodzenie  

z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

7. Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do usunięcia wad lub 

też zwrotu zapłaconej za nie ceny. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

8. Zamawiający zgłasza Wykonawcy wykrycie wady pisemnie, faksem lub w formie 

elektronicznej oraz jednocześnie informuje Wykonawcę o terminie i miejscu oględzin 

koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się 
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w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający jednostronnie określa sposób  

i termin usunięcia wady. 

9. Wykonawca jest zobowiązany dokonać oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu 

jej usunięcia w terminie: 

a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu Umowy – niezwłocznie jednak nie 

później niż 24 godziny od zgłoszenia wady,  

b) jeśli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od dnia 

zgłoszenia wady.  

10. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się w terminie umownym, Zamawiający  jednostronnie 

określa Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady. Ustalenie sposobu usunięcia wady 

odbywa się na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11.  Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:  

a) w przypadku wady uniemożliwiającej użytkowanie przedmiotu Umowy obejmujących 

usterki krytyczne, Wykonawca zobowiązany jest  do usunięcia wady w terminie do 24 

godzin od dokonania oględzin lub jednostronnie określonego przez Zamawiającego 

termin usunięcia wady w przypadku, gdy Wykonawca nie wziął udziału w oględzinach, 

a jeżeli z obiektywnych przyczyn nie jest to możliwe w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym - jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady Zamawiający 

jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę. 

Niedostępność części zamiennych stanowi przyczynę leżącą po stronie Wykonawcy. 

b) w przypadku pozostałych wad w terminie 14 dni od dnia oględzin lub jednostronnie 

określonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wady, a jeżeli z obiektywnych 

przyczyn nie jest to możliwe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym - jeżeli strony 

nie uzgodnią terminu usunięcia wady Zamawiający jednostronnie wyznacza termin,  

w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę. Niedostępność części 

zamiennych stanowi przyczynę leżącą po stronie Wykonawcy. 

Za usterkę krytyczną uważa się ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych, 

która zagraża życiu lub zdrowiu osób oraz mieniu Zamawiającego. 

Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe z przyczyn technicznych lub konieczności 

Wykonania robót, których realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych 

usunięcie wady nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony - jeżeli strony nie uzgodnią 

terminu usunięcia wady Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę. 

12. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o usunięciu wady niezwłocznie po jej usunięciu. 

Zamawiający dokonuje odbioru usunięcia wady niezwłocznie po otrzymaniu 

zawiadomienia o jej usunięciu, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania zawiadomienia o usunięciu wady. O terminie odbioru Zamawiający zawiadamia 

Wykonawcę. Z czynności odbioru usunięcia wad strony sporządzają protokół zawierający 

ustalenia dokonane w toku odbioru.   

13. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części robót na 

nowo, termin gwarancji jakości i rękojmi za wady, w zakresie usuniętej wady lub 
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wykonania wadliwej części robót na nowo, biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej 

wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo.  

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania 

wady. 

15. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie 

lub usunięcia tej wady w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony zlecić jej 

usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za 

wady. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 

14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W przypadku 

nieuregulowania należności, powstałych tytułem nie usunięcia przez Wykonawcę wad 

stwierdzonych w okresie rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo jej 

potrącenia z zabezpieczenia należytego Wykonania Umowy. 

16. Przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady ustalonego w ust. 1 

Zamawiający wyznaczy ostateczny przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawiciela 

Wykonawcy. O terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. 

17. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady nie naruszają prawa Zamawiającego 

do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

18. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania protokołu odbioru końcowego.  

19. Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza Umowa. 

 

§ 18 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny 

brutto podanej w ofercie w wysokości ............................zł (słownie: 

...............................................................................................................).            

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy oraz służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego  

z tytułu rękojmi za wady. 

3. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania Umowy zostanie zwrócona 

w terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Pozostała część 

zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

Zabezpieczenie to zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
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nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata 

następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu odstępuje od Umowy w części 

niewykonanej (ex nunc).  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że Wykonanie Umowy nie 

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

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

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

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym 

przypadku, gdy: 

a) został złożony wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie 

Wykonawcy, 

b) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie przystąpił do odbioru 

terenu budowy albo nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu 

budowy, albo pozostaje w zwłoce z realizacją ETAPU I przekraczającą 14 dni  

w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 1 Umowy, lub wątpliwe jest dochowanie 

terminu zakończenia robót,  

c) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje obowiązków 

wynikających z Umowy lub wykonuje ją nienależycie w szczególności, gdy nie 

wykonuje przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcy będącego podmiotem, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na którego udział 

Zamawiający nie wyraził zgody, 

d) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał wykonywanie robót na okres 

dłuższy niż 7 dni i pomimo wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie  

7 dni od dnia doręczenia wezwania Wykonawcy, 

e) gdy wartość nałożonych kar umownych na Wykonawcę przekroczy 10 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, 
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f) jeżeli Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od 

wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sumę większa niż 10 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  

z okoliczności wskazanej w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie 

pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 

6. W razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządza w terminie do 14 dni od daty odstąpienia, protokół 

inwentaryzacji wykonanych robót. Protokół inwentaryzacji stanowi podstawę 

do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę  

w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, Zamawiający upoważniony jest 

do jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt Wykonawcy. Wykonawca zabezpiecza 

przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar Umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót  

i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od 

Umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

 

§ 20 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

a) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 – 4  Umowy, w wysokości 

2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

b) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 

Umową - w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

c) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

w wysokości 5.000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 

umowy lub jej zmiany,  
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d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000 złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie (jeżeli termin zapłaty jest 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) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przewidzianego  

w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty, 

f) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 5, ust. 6 

i ust. 9 w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. 

g) w przypadku nieobecności i nie podjęcia czynności przez projektanta w ramach 

nadzoru autorskiego w wyznaczonym dniu – w wysokości 500 zł za każdy przypadek, 

h) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 6 i 7, 

w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, 

i) za zwłokę w wykonaniu ETAPU I i ETAPU II nieprzekraczającą 7 dni w stosunku do 

terminu określonego w § 9 ust. 1  Umowy, w wysokości  0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

j) za zwłokę w wykonaniu ETAPU I i ETAPU II nieprzekraczającą 14 dni w stosunku 

do terminu określonego w § 9 ust. 1 Umowy, w wysokości  0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

k) za zwłokę w wykonaniu ETAPU I i ETAPU II przekraczającą 14 dni w stosunku do 

terminu określonego w § 9 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

l) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto 

przewidzianego w  umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy, za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, 

m) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,3 % nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia 

umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za 

każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

n) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

jakości i rękojmi za wady w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 

upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie, 
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o) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 

ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 2 Umowy. 

3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi, Zamawiający 

ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała 

szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 21 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY  

 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego braku konieczności wykonania części przedmiot Umowy – w takim 

przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy oraz 

obniżenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części 

przedmiotu Umowy ustaloną na podstawie kosztorysu zadania inwestycyjnego - 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo 

do odszkodowania. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie dotyczącym 

wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) 

– w takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione 

w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

przedmiotu Umowy realizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym,  po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 

od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów.  

3.  Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku wykonania przez 

Wykonawcę zamówienia dodatkowego - o wartość zamówienia dodatkowego. 

4. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu wykonania 

Umowy lub jej części w przypadku konieczności przedłużenia terminu wykonania Umowy 

lub jej części ze względu na:  



Nr sprawy: 12  strona 33 z 35 

  

 

 

 

a) zawarcie Umowy po upływie pierwotnego terminu związania ofertą na skutek 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona 

przez Wykonawcę przekraczała możliwości Zamawiającego i konieczne było podjęcie 

działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych 

umożliwiających zawarcie Umowy z Wykonawcą, co wpłynęło na skrócenie terminu 

realizacji przedmiotu Umowy– w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu 

wykonania Umowy maksymalnie o okres jaki minął od upływu pierwotnego terminu 

związania ofertą do dnia zawarcia Umowy, 

b) przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający,  

c) opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy np. opóźnienie 

w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 

organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, 

 a  nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez 

Wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem, 

e) zmiany w trakcie wykonywania Umowy warunków projektowania, z powodu zmiany 

przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu Umowy lub 

w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują 

koniecznością zmian założeń projektowych określony w opisie przedmiotu Umowy, 

f) żądania wstrzymania prac projektowych skierowanego do Wykonawcy przez 

Zamawiającego o ile żądanie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

g) siłę wyższą, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne  

o charakterze niezależnych od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem Umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły 

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (np. pożar, powódź, inne klęski 

żywiołowe, pandemia,  promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, 

h) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ 

na zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy objętego niniejszą Umową. 

Przedłużenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 

wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na przedłużony termin 

wykonania zamówienia, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

Przedłużenie terminu Wykonania Umowy lub jej części, może nastąpić o okres trwania tych 

okoliczności, a jeżeli okres ten wywołał kolejne konsekwencje w zakresie terminu wykonania, 

także o okres niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 
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5. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany osób realizujących 

przedmiot Umowy. Zmiana osoby  może być dokonana: 

a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania powierzonych 

prac przez daną osobę, 

b) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 

− śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, 

− nienależytego wykonywania powierzonych prac, 

− innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy 

(np. rezygnacji). 

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pod warunkiem, że udowodni (przedkładając 

odpowiednie dokumenty), że osoba proponowana posiada kwalifikacje nie gorsze niż 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania, 

w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa. Strona występująca o zmianę 

postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, o których mowa wyżej.  

6.  Strony dopuszczają wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w art.15r. ustawy  

z dnia 31 marca 2020r., poz. 568 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,  

w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ustawie. 

7. Strony dopuszczają wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 

– 2020. (zatwierdzonych w dniu 22 sierpnia 2019r.) 

8. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie dotyczącym zmiany 

podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które 

Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. 

9. Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą 

zmianę. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem 

nieważności. 

§ 22 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Każda ze stron Umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych, 

określonych przepisami 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), w takim zakresie w jakim są do tego 

zobowiązane, zgodnie z tymi przepisami. 
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2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, 

a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1428), która podlega udostępnianiu w trybie 

przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych 

w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej również w zakresie firmy. 

4. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane 

na podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. 

Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego pisemnie o fakcie usunięcia danych.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

 

§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy, które nie zostaną 

rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 


