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      - Wzór umowy –    Zał. Nr 8 
 

 Umowa   Nr ………  
 

umowa zawarta w dniu  …... …………   pomiędzy 
 
Gminą Białobrzegi, 37- l14 Białobrzegi 4, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 
reprezentowaną przez: 
…………………………. - …………………………….. 
 
a : 
 
……………………………………….. z siedzibą  ……………………………………………….   
zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą   
reprezentowanym przez: 
……………………….        –   ……………………….     

§ 1 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej w Białobrzegach Baranie Miasto”. 
 
1. Zakres robót do wykonania objętych przedmiotem zamówienia pn. „Rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej w Białobrzegach Baranie Miasto”. 

a) wykonanie wykopów pod ułożenie rur i studzienek kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem, 

b) budowa sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem zgodnie z dokumentacją, 

c) wykonanie zasypek wykopów wraz z zagęszczeniem, 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja techniczna, SIWZ oraz 
przedmiary robót stanowiące integralną część umowy. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie 
prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne do kompleksowego wykonania zamówienia  
i przekazania obiektów do użytkowania – zarówno wynikające wprost z dokumentacji technicznej, 
przedmiarów robót, jak również w nich nie ujęte, tj. np.: roboty przygotowawcze i porządkowe,  
zagospodarowanie terenu budowy, urządzenie zaplecza budowy, oznakowanie terenu budowy, 
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy ( zabezpieczenie wykopów na terenie prowadzonych 
robót), naprawa uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu (w tym 
dróg i chodników), odtworzenia zatartych (zniszczonych ) granic działek, zajęcia pasa drogowego, 
wykonania badań, prób i rozruchu, dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających, zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione 
służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą i końcową inwentaryzację powykonawczą, 
uporządkowania terenu budowy i przywrócenia go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót  
i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, uzupełnienie mas 
ziemnych w przypadku osiadania gruntu w miejscach wykopów, innych robót wynikających  
z projektu i technologii wykonania. 
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3. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
nie ma na celu naruszenia art. 29 i 7 Ustawy, a służy jedynie jak najdokładniejszemu 
przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania co najmniej tego samego 
poziomu technologicznego, jakościowego i wydajnościowego. 

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1–4 Ustawy. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne tak opisane przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, materiały spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 Ustawy). 

§ 2 

1. Termin wykonania umowy: 15.07.2020 r. – 31.08.2020 r. 
2. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia 

podpisania umowy przez strony. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
obowiązującymi normami i przepisami, a także z należytą starannością, dobrą jakością i właściwą 
organizacją. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do urządzenia i zagospodarowania terenu robót.  
4. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych względem rozwiązań 

projektowych, przy czym ich zastosowanie będzie wymagać wcześniejszej akceptacji 
Zamawiającego. Za materiały i urządzenia równoważne uważa się te, które posiadają parametry nie 
gorsze od przewidzianych w dokumentacji przetargowej. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest zgodnie z wybraną w przetargu ofertą 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy kodeks cywilny 
w wysokości: netto ……………. zł (słownie: …………… …………., ……/100 , brutto: ………… 
zł (słownie: ……………………………………,…./100).     

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. l jest niezmienne do czasu zakończenia i odbioru robót, 
z zastrzeżeniem postanowień wynikających z § 16 Umowy, i obejmuje wszystkie koszty związane 
z przedmiotem zamówienia , w tym m.in.: 
1) Urządzenia , utrzymania i likwidacji zaplecza budowy z doprowadzeniem niezbędnych mediów 

dla potrzeb robót. 
2) Sprawowania nadzoru technicznego nad realizacją robót, przeprowadzenia wymaganych 

normami i przepisami badań, prób i sprawdzeń: materiałów, urządzeń, robót i dostaw 
technologicznych. 

3) Oznakowania terenu robót i jego odpowiedniego zabezpieczenie przed dostępem osób 
postronnych.  

4) Kosztami wywozu i utylizacji materiałów odpadowych z terenu robót bez względu na odległość,  
5) Obsługi geodezyjnej oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 
6) Wykonania dokumentacji powykonawczej, poniesienia kosztów związanych z odbiorami 
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wykonanych robót.  
7) Ubezpieczenia  robót - w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 
8) Uporządkowania terenu robót i otoczenia obiektu po zakończeniu robót i przekazanie 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 
9) Innych robót wynikających z technologii wykonania. 
10) Ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 
wpływ na koszty. 
 
 
 

§ 5 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty objęte umową nastąpi: 
1) Fakturami częściowymi wystawionymi nie częściej jak raz w m-cu za roboty faktycznie 

wykonane i odebrane przez Zamawiającego. Protokół częściowego odbioru robót (elementów) 
sporządza każdorazowo kierownik budowy i stanowi on podstawę do wystawienia faktury 
częściowej po dokonaniu odbioru robót objętych protokołem przez Zamawiającego  
i podpisaniu go. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może 
przekroczyć łącznie 90 % wynagrodzenia umownego, 

2) Fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót objętych umową i ich odbiorze.  
W przypadku wystąpienia usterek w trakcie odbioru, Wykonawca może wystawić fakturę 
końcową po usunięciu wszystkich usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie 
usunięcia usterek wymaga formy pisemnej. 

 
2. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar 
umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 Umowy. 

3. Faktury należy wystawić  na Zamawiającego  tj.:  
Gminę Białobrzegi – 37-114 Białobrzegi, Białobrzegi 4, NIP 815-16- 32-831.  

4. Termin zapłaty faktury wynosi  14  dni  od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz  
z dokumentami rozliczeniowymi tj. podpisanym protokołem odbioru robót, dokumentami o których 
mowa w § 8 pkt 16, atestami, certyfikatami, deklaracjami i innymi wymaganymi dokumentami w 
zakresie dotyczącym wbudowywanych materiałów.  

5. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek 
ustawowych. 

6. Faktury będą płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na 
danej fakturze. 

7. Za datę zapłaty uznaje się datę potwierdzenia przez bank Zamawiającego przyjęcia polecenia 
przelewu do realizacji. 

8. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

§ 6 

1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie  …………………. .  
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§ 7 

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne 
materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

2. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót przed dostępem osób postronnych. 
3. Wykonawca zobowiązuje zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie prowadzonych robót – 

zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 
4. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. i dozór 

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

5. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru 
wykonawczego.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów. 

7. Wykonawca  bezzwłocznie usunie szkody powstałe trakcie wykonywania robót. 
8. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz 
udostępnienie im danych i informacji wymaganych ustawą, a dotyczących prowadzonych robót. 

9. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu robót.  

§ 8 

1. Wykonawca  zleci część robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi, 
tj. Podwykonawcy z określeniem należnego za te roboty wynagrodzenia Podwykonawcy i przy 
zachowaniu warunków określonych w art. 143a – 143d ustawy Pzp. 
Wykonawca przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres robót: 
………………………………………………………………….. 
Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać samodzielnie. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców i wszelkich innych osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji 
przedmiotu umowy, jak za działania i zaniechania własne. 

3. Umowa podwykonawcza i/lub umowa dalszego podwykonawstwa ma w szczególności spełniać 
wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawierać bezwzględny 
wymóg dokonywania zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 
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5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
o którym mowa w ust.4, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie nie późniejszym niż 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
Umowy i jednocześnie nie większej niż 50 000,00 zł brutto, które nie podlegają obowiązkowi 
przedkładania Zamawiającemu.  

8. W terminie 14 dni od daty otrzymania umowy, o której mowa w ust. 7, Zamawiający ma prawo 
wezwać Wykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę do zmiany tej umowy, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3. 

9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, 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. 

12. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze jej 
dokonania i umożliwia mu zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. 
Termin zgłaszania uwag przez Wykonawcę wynosi 7 dni od dnia doręczenia ww. informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, 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. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 



 6

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych tj. potwierdzenia przelewu z tytułu zapłaconych kwot przez Wykonawcę każdemu  
z podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których 
dokonano zapłaty, oświadczeń każdego z podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców  
o uregulowaniu wszystkich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności. 
Dowody w postaci oświadczeń Podwykonawców i/lub Dalszych Podwykonawców mają być 
składane nie później niż w terminie 7 dni po dokonaniu odbioru danego zakresu robót. 

17. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 16, wypłata należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zostaje wstrzymana  
w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty. 

18. Płatność ostatniej części wynagrodzenia zostanie zrealizowana na rzecz Wykonawcy dopiero po 
całkowitym uregulowaniu wszelkich płatności na rzecz Podwykonawców i przedstawieniu 
stosownych oświadczeń przez nich złożonych, które będą jednoznacznie potwierdzały otrzymanie 
wszelkich należnych im świadczeń z tytułu danej umowy podwykonawczej. 

19. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 16 i ust. 18 , nie 
biegną terminy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy określone w § 5, a Wykonawcy nie przysługują 
za ten okres odsetki ustawowe. 

20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót 
wykonywanych przez podwykonawców. 

21. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 
realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

§ 9  

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku         
z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej 
na kwotę co najmniej równą wynagrodzeniu określonemu w § 4 Umowy. 

2. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis potwierdzających zawarcie ww. umów 
ubezpieczeniowych. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych. 
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie określonym ustawą – Prawo budowlane. 

2. Na materiały i urządzenia Wykonawca obowiązany jest przedłożyć obowiązkowo Zamawiającemu 
obowiązujące Atesty, Certyfikaty i Świadectwa Jakości, deklaracje i inne ewentualnie wymagane 
dokumenty. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są 
niezgodne z umową albo złej jakości to koszty wymiany lub poprawek obciążają Wykonawcę.  

§ 11 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy. 
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2. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:  
1) Odbiór przebiegać będzie następująco:  

a) Zakończenie wszystkich robót. O osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu odbioru 
Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie  Zamawiającego. 
b) Zamawiający wyznaczy termin i powoła Komisję odbioru w ciągu do 7 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do tego odbioru. 
2) Za datę zakończenia wykonania przedmiotu Umowy, uważa się datę zgłoszenia do odbioru 

przedmiotu umowy  przez Wykonawcę. 
3) Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  
a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru 

wyznaczając termin ich usunięcia , zaś w przypadku ich nieusunięcia w wyznaczonym 
terminie odmówić odbioru do czasu ich usunięcia lub powierzyć ich usunięcie innemu 
podmiotowi na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, względnie odpowiednio obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia : 

 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy- 
do 100% wartości elementu brutto plus koszty rozbiórki, 

 jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem , 
może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

3. W razie, gdy opóźnienie Wykonawcy w usunięciu  wad i/lub usterek w przedmiocie Umowy 
przekroczy 10 dni Zamawiający (zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić 
usunięcie wad i /lub usterek innej firmie na koszt Wykonawcy.  

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem –  aż do czasu usunięcia tych wad .  

§ 12 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy 
Zamawiającego - 10% wartości  wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 
145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu  umowy w  wysokości 0,5%  całkowitego wynagrodzenia  

umownego brutto  za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu umownego zakończenia zadania, 
b) opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie 

gwarancji w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i/lub 
usterek, 

c) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom - 
10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 

d) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom - 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia, 
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e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 1 % całkowitego wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy  nieprzedłożony projekt umowy lub projekt jej zmiany, 

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany - 5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każda nieprzedłożoną kopię 
umowy lub jej zmiany,  

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo zgłoszonych 
przez Zamawiającego zastrzeżeń – 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

h) za nieterminowe rozpoczęcie robót - 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
zwłoki, 

i) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi  
Wykonawca - 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Jeżeli kwota umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych bezpośrednio 
z przedstawionych do zapłaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy i/lub zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi i udzielonej 
gwarancji jakości i rękojmi. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 
rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia noty obciążeniowej, o ile 
nie znajdą zastosowania postanowienia zawarte w ustępie powyżej. 

6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 
7. W przypadku wystąpienia opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych 

niniejszą umową, które wskazuje, że Wykonawca nie będzie w stanie ukończyć przedmiotu umowy 
w założonym terminie, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie 
na koszt Wykonawcy - zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody 
spowodowanej w/w opóźnieniem. 

§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………. lat gwarancji na wykonany podmiot Umowy licząc 
od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną , bez wad, które pomniejszają wartość robót 
lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy, wynikające z Kodeksu cywilnego jest równa okresowi udzielonej gwarancji jakości. Okres 
rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz 
z upływem okresu gwarancji jakości. 

4. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie 
terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady i/lub  
usterki w okresie objętym gwarancją jakości . 

5. Zamawiający ma prawo wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 
od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 

6. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały 
w następujących terminach : 
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1) Na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub 
usterek,  

2) Na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości. 
5. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie krótszym jak 3 dni 

robocze) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad lub usterek we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie. Termin przystąpienia do usuwania wad lub usterek 
w technicznie uzasadnionych przypadkach może być wydłużony za zgodą Zamawiającego.  

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 
7. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający może: 
a) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości 

lub rękojmi za wady, przy czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu  
z powyższego uprawnienia, i/lub 

b) naliczyć Wykonawcy karę umowna na warunkach w  wysokości określonej w § 12. 
8. Zawarte w Umowie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakości uznaje się 

za równoważne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny 
dokument gwarancyjny, warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub 
mniej korzystne dla Zamawiającego od wynikających z postanowień Umowy oraz stosownych 
przepisów kodeksu cywilnego. 

9. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia zaakceptowanego przez Zamawiającego dokumentu gwarancyjnego, 
wystawionego przez Podwykonawcę/ów na rzecz Zamawiającego. Niniejszym Wykonawca 
wyraża zgodę na korzystanie i egzekwowanie uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości 
lub rękojmi za wady przez Zamawiającego według wyboru Zamawiającego bezpośrednio od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

§ 14 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości 
zamówienia (brutto) tj. ……… zł (słownie:  ……………………,…./100)  w formie ….................. 
……………………………………… . 

2. 30% ustalonej kwoty zabezpieczenia jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady  i zostanie zwrócone nie później niż w 15-tym  dniu po upływie okresu rękojmi. 

3. 70% ustalonej kwoty zabezpieczenia gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu umowy  zostanie 
zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
wszelkich kwot należnych od Wykonawcy, jakie powstaną w wyniku realizacji umowy. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty gwarancji w terminie 14 dni od 
daty wypłaty. 

5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do 
terminu określonego w § 2 niniejszej umowy , Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej 
w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 
 

§ 15 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących przypadków: 
a) Wykonawca nie wstawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, 
b) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy, 
c) Wykonawca   przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.  
2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający wezwie go, pod rygorem  odstąpienia do zmiany sposobu wykonywania umowy 
wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia stwierdzonych wad lub uchybień , po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od Umowy . 

3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót stanowiących przedmiot umowy lub z ich 
ukończeniem w takim stopniu, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie 
umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy 
jeszcze przed upływem terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w § 8 , lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5 % wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia umowy przez 
Zamawiającego( art.143c ust.7 Pzp). 

5. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności  powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 
uzasadnienie . Odstąpienie od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 
pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu przez Wykonawcę.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale In przedstawiciela 

Zamawiającego  sporządzi  inwentaryzację robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. W 
razie gdy Wykonawca nie sporządzi przedmiotowej inwentaryzacji Zamawiający dokona jej 
sporządzenia. 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 
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8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
9. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi 

na podstawie Kosztorysu Ofertowego. 
10. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy . 

§16 

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z wymienionych poniżej okoliczności oraz określa warunki tych zmian:   
1) W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych 
przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia, określonego w § 4 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie 
podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany 
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

2) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, 
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu 
realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, 
wysokości wynagrodzenia, określonego w § 4 Umowy, lub terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy.   

3) W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych 
prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 
przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego  
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
określonego w § 2 ust. 1 Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z ww. 
przyczyn.   

4) W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, 
zastosowania rozwiązań zamiennych, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami 
technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę 
wynagrodzenia, określonego w § 4 Umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac 
oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź 
przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
określonego w § 2 ust. 1 Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia 
lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych 
zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką 



 12

zmianą. 
5) W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 
wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu 
Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na:   
a) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 
b) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 
c) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 

Zamawiającego, 
d) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 
e) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 
f) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 
g) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 
h) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 
zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 4 Umowy 
oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu 
koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o 
okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach 
będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.   

6) W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia 
zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony 
Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak: 
a) wojny, działania wojenne, inwazje, 
b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 
c) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy 

lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 
d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje 

toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich 
substancji, 

e) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 
f) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią 

ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec, 
Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, 
aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób 
prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę 
terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez 
przedłużenie o okres takiego opóźnienia.  

7) W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci 
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych 
przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez 
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Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę 
sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub 
usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy.   

8) W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w 
szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, 
określonego w § 4 Umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi 
opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy poprzez przedłużenie o okres takiego 
opóźnienia.   

9) W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących 
następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie 
doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania 
wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, 
określonego w § 4 Umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi 
opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający 
dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 
Umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla 
wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu 
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.   

10) W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót —
nastąpi pomniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o wartość tych robót wynikającą 
z Kosztorysu Ofertowego stanowiącego zał. nr 1 do Umowy. 

11) W przypadku robót zamiennych — rozliczenie zostanie dokonane metodą różnicową pomiędzy 
wartością robót pierwotnie przewidzianych, ustaloną w oparciu Kosztorys Ofertowy stanowiący, 
a wartością robót zamiennych wynikającą z kosztorysu robót zamiennych przygotowanego przez 
Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: stawki robocizny ustalone są na takim poziomie 
jak w Kosztorysie Ofertowym, stawki materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud 
za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie 
zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót i następnie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona/odliczona do/od 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

12) W przypadku konieczności zlecenia robót dodatkowych, Zamawiający dopuszcza zmianę 
wynagrodzenia określonego w § 4 Umowy i terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
określonego w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót.   

13) W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, 
określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem 
terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.  

14) W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, 
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste 
błędy pisarskie lub rachunkowe.   

15) W przypadku ewentualnego zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu 
lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie: 
a) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 
b) terminu realizacji niniejszej Umowy, określonego w § 2 ust. 1 Umowy, 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie 
stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy).   
1. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:  
a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, 
b) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy,  
c) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 
2. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy 

nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie.  

3. W przypadku zmian kierownika budowy/robót, o których mowa w ust. 1 i 2, nowy kierownik 
budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.  

4. W przypadku zmian dotyczących podwykonawców.  
3. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 
zgody. 

§ 17 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na podmioty 
trzecie bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby 
wykonujące wskazane przez Zamawiającego w dz. XXVII pkt 1 SIWZ czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy co do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
określonego w ust. 2, w szczególności do:  
1) Żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania jego 

oceny. 
2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu. 
3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów. W przypadku braku 
możliwości porozumienia ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie  
rozstrzygał właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają obustronnego uzgodnienia na piśmie 
w formie aneksu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosowane będą właściwe przepisy ustawy 
Prawo zamówień i ustawy Kodeks Cywilny. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 18 

1. Integralną część Umowy stanowią wymienione w ust. 2 załączniki. 
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2. W przypadku wystąpienia rozbieżności/sprzeczności pomiędzy załącznikami do Umowy 
obowiązuje ich hierarchia ważności według kolejności jak poniżej: 
1) Dokumentacja Przetargowa: 

a) SIWZ, 
b) Dokumentacja techniczna, 
c) Przedmiary robót, 

2) Kosztorys Ofertowy. 

 
 
          ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA     
 
…………………………….      ..………………………….. 


