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Załącznik nr 9 do SWZ  

GPR.271.6.2021.KR 

PROJEKT UMOWY 

 

 

zawarta w dniu ……………… w Zwoleniu pomiędzy:  

Gmina Tczów 

Tczów 124, 26 – 706 Tczów 

NIP: 811 17 14 505, REGON: 670224031 

reprezentowanym przez:  

Pana Arkadiusz Barana – Wójta Gminy Tczów  

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Joanny Bednarczyk  

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”  

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

z siedzibą: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego………………………………………………pod 

numerem.……………………………….  

NIP: …………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………..  

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, określonym w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 

„Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1. Przedmiot umowy.  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin – 

Janów”.  

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac mających na celu przebudowę drogi gminnej Lucin 

– Janów poprzez poprawę standardów bezpieczeństwa od skrzyżowania drogi gminnej nr 

450405W z droga powiatową 4511W w pobliżu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana 

Żeromskiego w Janowie w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 

przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin – Janów” 

współfinansowanego z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.  

3. Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w projekcie budowlano - wykonawczym 

stanowiącym załącznik nr 10 dokumentacji postępowania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, 

dokumentacją przetargową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami prawa i polskimi normami, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu  
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w terminie w niej uzgodnionym oraz do usunięcia wad występujących w tym przedmiocie w okresie 

umownej odpowiedzialności za wady, oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.  

5. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach ww. zamówienia podane jest  

w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. W ramach wyszczególnionych  

w ww. kosztorysie robót należy wykonać również:  

1) wszystkie roboty, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót 

ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące 

wynikające z projektu budowlano - wykonawczego;  

2) wszelkie inne roboty, prace, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z SWZ, umowy  

i kosztorysu ofertowego.  

6. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,  

w tym przewidziane w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, SST, kosztorysie ofertowym zostało wskazane 

pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, 

urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza 

stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że 

zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych 

w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, 

urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.  

7. Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania powinny być 

usunięte z terenu budowy na składowisko Wykonawcy, bądź na wysypisko odpadów zgodnie  

z obowiązującymi przepisami o odpadach.  

8. Materiały pochodzące z rozbiórki (pełnowartościowe, nieuszkodzone elementów wyposażenia 

pasa drogowego) nadające się do ponownego wbudowania zostaną przekazane Zamawiającemu. 

O przydatności materiału oraz miejscu jego składowania decyduje Zamawiający. 

 

§ 2. Termin realizacji. 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego 

przekazania terenu budowy. 

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż ………………………. 

od daty podpisania umowy, tj. ………………. 

3. Za datę zakończenia zamówienia (przedmiotu Umowy) uważa się datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego stanowiącego jednocześnie przekazanie przedmiotu Umowy do eksploatacji. 

4. W przypadku ustalenia przez Inspektora Nadzoru, że roboty nie zostały ukończone lub dokumenty 

odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Inspektor Nadzoru wskazując przyczynę odmawia 

potwierdzenia gotowości odbioru. 

 

§ 3. Wynagrodzenie.  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie ustalonym w § 1 strony ustalają szacunkowe 

wynagrodzenie kosztorysowe równe cenie przedstawionej w ofercie:  

- netto w wysokości - ............................................................ zł.  

(słownie złotych: ...........................................................................................................)  

- podatek VAT: - ............................................................ zł.  

(słownie złotych: ...........................................................................................................)  

- brutto w wysokości - ............................................................ zł.  
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(słownie złotych: ...........................................................................................................) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku:  

1) wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy;  

2) zmiany ilości robót określonych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego;  

3) zaniechania części robót, które nie będą miały wpływu na wykonanie zamówienia zgodnie ze 

sztuką budowlaną;  

4) wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT.  

3. Ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych będą obowiązywać na czas realizacji tej 

umowy i nie podlegają waloryzacji.  

4. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót zostanie ustalone w oparciu  

o kosztorys powykonawczy za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych i cen 

jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.  

5. Zwiększenie wynagrodzenia ponad kwotę podaną w ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy.  

 

§ 4. Sposób rozliczania.  

1. Rozliczenie końcowe nastąpi po zakończeniu czynności odbiorowych, wywiązaniu się Wykonawcy 

ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu 

końcowego.  

2. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robót wynagrodzenie zostanie odpowiednio 

pomniejszone. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonania robót  

w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym złożonym przez Wykonawcę  

w toku postępowania.  

 

§ 5. Warunki płatności. 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację zamówienia objętego umową. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy, zgodnie z ceną wyrażoną w ofercie.  

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o:  

1) kosztorys robót wykonanych,  

2) kosztorys powykonawczy zadania,  

3) protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

4. Dołączone do faktury dokumenty muszą być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru  

i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

5. Płatności dokonywane będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie wystawionej 

faktury VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.  

7. Wynagrodzenie zapłacone zostanie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany 

na fakturze i zgłoszony w Urzędzie Skarbowym.  

8. W przypadku, gdy wskazany numer rachunku bankowego nie będzie zgłoszony do Urzędu 

Skarbowego płatność będzie wstrzymana.  
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9. Faktury wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzą obowiązku zapłaty 

po stronie Zamawiającego. 

10. Niezłożenie lub złożenie niewłaściwie sporządzonych dokumentów spowoduje, że 30-dniowy 

termin płatności będzie liczony od momentu otrzymania przez Zamawiającego poprawionych lub 

brakujących dokumentów.  

11. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży konto Zamawiającego.  

12. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do 

naliczania Zamawiającemu odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

13. Zamawiający zastrzega prawo do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami, które 

poniósł z winy Wykonawcy lub z winy podwykonawców Wykonawcy.  

 

§ 6. Warunki płatności w przypadku wykonania części robót przez podwykonawców, dalszych 

podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

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

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

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

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości 

zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 1.  

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

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia odpowiedniemu 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

§ 7. Osoby biorące udział w realizacji niniejszej Umowy.  

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie Inspektor nadzoru Pan(i) 

………………………………., nr tel. ………………………….  
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2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej umowy będzie 

ustanowiony przez niego kierownik budowy Pan(i) ……………………………………., uprawnienia 

budowlane Nr ………………………………….., nr tel. ……………………….. .  

3. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane  

w Rozdziale 25 pkt. 14 SWZ w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy.  

4. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć  

w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wyżej wskazane czynności.  

5. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji 

zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed 

przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do 

momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego 

opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy 

Wykonawcy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, imion i nazwisk tych osób, datę zawarcia umowy, rodzaju umowy oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

6. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 5 nie wymaga aneksu do umowy 

(Wykonawca/Podwykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania 

zamówienia do wiadomości Zamawiającego).  

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych  

w ust. 3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny;  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów;  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są 

osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane 

przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez 

Zamawiającego.  

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do żądania:  
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1) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopi umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;  

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków oraz 

podpis pracownika;  

3) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę zawierające imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę ,zakres obowiązków pracownika oraz podpis.  

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 

umowy.  

11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 3 czynności.  

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

 

§ 8. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;  

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;  

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty;  

5) za zimowe utrzymanie dróg w trakcie realizacji umowy odpowiada zarządca drogi.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;  

2) zabezpieczenie terenu robót;  

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;  

4) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,  

z późn. zm.), okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, certyfikatów 

zgodności z normą lub aprobatą techniczną każdego używanego wyrobu;  

5) powiadomienie właścicieli działek sąsiadujących o terminie robót i wynikających z tego tytułu 

utrudnieniach w dostępie do korzystania z nieruchomości;  

6) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji;  

7) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających  

z następujących ustaw:  
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a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 

z późn. zm.);  

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.);  

c) Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;  

8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż.  

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie przejętym przez Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami;  

9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów – opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu; 

10) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów, w tym: wyników oraz protokołów badań, 

sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; 

11) zabezpieczenie instalacji, urządzeń, punktów osnowy geodezyjnej i obiektów na terenie robót 

i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót; 

12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub używanych przez Wykonawcę;  

13) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego oraz przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze;  

14) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

15) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, i działać 

będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:  

1) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych 

instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcje realizacji robót;  

2) szkody i zniszczenia spowodowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terenie 

realizacji robót w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po 

zakończeniu robót i nie były przewidziane do rozbiórki, np. chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała 

architektura, znaki drogowe, zieleńce, krzewy, drzewa, itp.;  

3) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na terenie 

sąsiadującym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy;  

4) uszkodzenie i zniszczenie znaków geodezyjnych znajdujących się w obrębie realizowanej 

inwestycji;  

5) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, w tym w szczególności: projektem czasowej organizacji ruchu, 

przepisami BHP;  

6) wszelkie inne szkody i zniszczenia spowodowane na skutek działań leżących po stronie 

Wykonawcy oraz na skutek zdarzeń losowych powstałe przed odbiorem końcowym 

przedmiotu umowy. 
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4. Z tytułu powstałych szkód oraz ich naprawy Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe 

roszczenia.  

 

§ 9. Podwykonawcy.  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak 

jak za działania własne.  

3. Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres prac/Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami* (*niepotrzebne skreślić):  

1) ……………………………………………………………………………………..  

2) ……………………………………………………………………………………..  

3) ……………………………………………………………………………………..  

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku;  

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;  

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  

w dokumentacji technicznej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;  

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  

o podwykonawstwo.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, 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.  

6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 

gdy:  

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 pkt. 1);  

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.  

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
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9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

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

mowa w ust. 6 pkt. 1-3.  

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

w terminie, o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia 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 określonej w § 3 ust. 1. 

Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

§ 10. Odbiór robót.  

1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – bez zbędnej zwłoki lecz nie dłużej niż 3 dni 

od dnia powiadomienia o odbiorze Inspektora Nadzoru;  

2) odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem 

niezbędnej dokumentacji odbiorowej, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4;  

3) wyznacza się 5 dniowy termin na sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentów,  

o których mowa w pkt 2);  

4) odbiór końcowy dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu umowy.  

2. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.  

 

§ 11. Gwarancja , rękojmia i wykonanie zastępcze  

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo bez zastrzeżeń, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną oraz bez wad.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …….. miesięcy od 

daty odbioru przez Zamawiającego.  

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy. Gwarancja obejmuje wady materiałów oraz wady w robociźnie.  

4. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości.  

5. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały 

w następujących terminach:  

1) na każde żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad;  

2) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi za wady oraz okresu udzielonej gwarancji 

jakości;  

3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.  

6. W każdym przypadku koszt przygotowania organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.  

7. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w ustalonym miejscu i terminie przeglądu Zamawiający 

uprawniony jest do dokonania przeglądu jednostronnie.  
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8. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które 

odpowiada z tytułu gwarancji lub rękojmi, nie później niż w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, uwzględniając charakter wad oraz technologię ich usunięcia, powiadamiając go  

o terminie ich usunięcia.  

9. Termin przystąpienia do usuwania wad w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać 

wydłużony za zgodą Zamawiającego.  

10. W przypadku nieusunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, ma on prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy.  

11. Koszt, o którym mowa w ust. 10 zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę.  

12. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

będzie niewystarczające, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztu wykonania 

zastępczego w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.  

13. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie ich 

okresu, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.  

14. O istnieniu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie lub za pomocą 

poczty elektronicznej na adres …………….@.............................  

 

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 

(zaokrąglonego do pełnych złotych) określonego w §3 ust. 1 umowy, tj. w wysokości ……………….. 

zł. (słownie: …………………………… złotych).  

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostanie wniesione na rzecz Powiatu Zwoleńskiego  

w formie …………….................  

3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione: 

1) 70% w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót;  

2) 30% w terminie 15 dni od daty upływu gwarancji i rękojmi za wady.  

4. Z powyższych kwot zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony zaspokoić swoje roszczenia 

wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ewentualnych 

odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad.  

5. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia, w przypadku o którym mowa  

w § 11 ust. 10 oraz kiedy Wykonawca nie usunął wad stwierdzonych podczas odbioru 

pogwarancyjnego lub jest w trakcie ich usuwania.  

 

§ 13. Ubezpieczenia.  

1. Strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek posiadania opłaconej polisy od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.  

2. Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, 

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.  

3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy przez cały czas, gdy ponosi  

z tego tytułu odpowiedzialność względem Zamawiającego do utrzymania ciągłości zawartej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w tym zapłacenia wszystkich należnych składek).  

4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  
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1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio  

z wykonawstwem robót;  

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów.  

 

§ 14. Kary umowne  

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych  

w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;  

2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

3) w przypadku wstrzymania robót bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 10 dni  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

przerwy począwszy od 11-go dnia;  

4) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego  

w § 3 ust. 1;  

5) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom w wysokości 1,00% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 3 ust. 1, za każdy taki przypadek;  

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku  

o którym mowa w § 9 ust. 12 – w wysokości 1,00% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek;  

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1,00% wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek;  

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane – w wysokości 1,00% wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek;  

9) z tytułu wykonania przedmiotu umowy za pomocą niezgłoszonych podwykonawców lub 

podwykonawców na zawarcie z którymi umowy Zamawiający nie wyraził zgody  

w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1;  

10) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy taki przypadek;  

11) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 3 osób nie zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może 

być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli 

stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);  

12) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 3 osób niewskazanych  

w wykazie o którym mowa w § 7 ust. 5 – w wysokości 500,00 zł. za każdy stwierdzony 
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przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający 

podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w § 7 ust. 5 – 

dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców;  

13) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności wskazane  

w § 7 ust. 3 na zasadach określonych w § 7 ust. 8 – w wysokości 500 zł. za każdy stwierdzony 

przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby  

w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia o którym 

mowa w § 7 ust. 5;  

14) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu na czas robót;  

15) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia w wysokości 1 000,00 zł.; 

16) za każde następne stwierdzenie uchybienia w wysokości 5 000,00 zł.  

2. Kary, o których mowa w ust. 1 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących należności Wykonawcy.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar umownych 

nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosić będzie nie 

więcej niż 40% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.  

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających  

z umowy.  

6. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

z zastrzeżeniem art. 15r i art.15r/1/ ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

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

zakaźnych i związanych z nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r., poz. 1842, z późn.zm.).  

 

§ 15. Zmiana postanowień umowy. 

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron 

umowy. 

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez 

Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian oraz gdy zajdzie co 

najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 455 ust 1. ustawy Pzp. 

4. Dopuszczane jest dokonanie zmian umowy:  

1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:  

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji 

projektowej;  

b) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej;  

c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego;  

2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia  

z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:  

a) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia 

nieprzewidzianych, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub terenowych  
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w szczególności: gwałtownych i długotrwałych opadów deszczu, gradobicia, burzy  

z wyładowaniami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie  

z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, 

albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od 

Wykonawcy - fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;  

b) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia 

konieczności realizacji zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych, o których mowa 

w ust. 4 pkt 3), których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych 

niniejszą umową;  

c) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia 

opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. czynności lub ich zaniechania 

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 oraz nie są one następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca;  

d) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia 

konieczności wykonania robót uwzględnionych w Dokumentacji projektowej, a nie 

wyszczególnionych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym;  

e) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku działania siły wyższej 

tj. niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do 

przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 

dochowania należytej staranności (np. huragan, powódź lub inne kataklizmy);  

f) poprzez jego wydłużenie o uzgodniony przez Strony okres, w wyniku wystąpienia przyczyn 

technicznych (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi 

obiektami bądź niewypałami/niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk 

archeologicznych, kolizje z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty robotami);  

g) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności 

przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 

przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót;  

h) zła organizacja pracy oraz niewielki zakres zmian ilościowych robót nie uzasadniają 

przedłużenia terminu umowy;  

3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu 

umowy ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym  

(w tym dotyczących zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej 

dokumentacji projektowej lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wówczas 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy przedmiar i kosztorys, a 

ustalenie wynagrodzenia za roboty dodatkowe odbywać się będzie na podstawie poniższych 

zasad w podanej kolejności:  

a) proporcjonalnego przeliczenia ceny w przypadku konieczności wykonania elementów 

rozliczeniowych, wyszczególnionych w kolumnie 3 kosztorysu, o innej jednostce miary 

(grubości, średnicy, długości itp.) niż podana w kosztorysie;  



14 | S t r o n a  
 

b) najniższych cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" dla województwa 

mazowieckiego w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów 

rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, 

dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 

katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego;  

4) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 

legitymujące się co najmniej równoważnymi kwalifikacjami, uprawnieniami opisanymi w § 7 

ust. 2 tej umowy;  

5) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,  

o ile jest zgodne z wymaganiami SWZ, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego;  

6) wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa mającej wpływ na realizację 

przedmiotu umowy;  

7) zmiany obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto Wykonawcy,  

w części, w stosunku do której obowiązek podatkowy powstanie po zmianie stawki VAT, 

zostanie ustalone z uwzględnieniem tej zmienionej stawki.  

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do 

kontaktów między stronami umowy.  

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

7. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję 

powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel 

Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

8. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:  

1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, na które powołuje się wnioskując o dokonanie zmiany;  

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie;  

3) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 16. Odstąpienie od umowy.  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.  

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w wypadku:  

1) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

2) wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, 

w sytuacji gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót o więcej niż 14 dni w stosunku do 

terminów określonych w § 2 umowy.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, po wyznaczeniu terminu 

dodatkowego na zaniechanie naruszeń, nie krótszego niż 7 dni, z zachowaniem prawa do 

odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy:  
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1) Wykonawca nie wykonuje zamówienia zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje 

któregokolwiek z zobowiązań umownych;  

2) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocą podwykonawców bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego;  

3) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 30 dni, chyba, 

że wstrzymanie robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia 

awarii, na okres uzgodniony z Zamawiającym;  

4) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów  

w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca 

nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu;  

5) Wykonawca nie stawił się na przekazanie placu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 3 – 5 w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają obowiązki szczegółowe:  

1) natychmiastowe wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy poza robotami określonymi przez 

Zamawiającego jako konieczne do zabezpieczenia już zrealizowanych prac;  

2) protokolarne przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od daty rozwiązania 

lub odstąpienia od niniejszej umowy, całej dokumentacji technicznej, wszystkich rysunków, 

specyfikacji i innych dokumentów związanych z realizacją umowy;  

3) sporządzenia przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego, w terminie 14 dni roboczych od 

daty odstąpienia od umowy, szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót wykonanych  

i w toku, według stanu na dzień odstąpienia, zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie 

obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;  

4) W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności związanych ze sporządzeniem 

protokołu inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia takiego dokumentu 

jednostronnie; 

5) Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prawidłowo zrealizowane roboty 

budowlane do dnia odstąpienia, których zakres zostanie określony w protokole.  

8. Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia 

kar umownych i odszkodowań przewidzianych w umowie.  

 

§ 17. Postanowienia końcowe.  

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań i ekspertyz w trakcie realizacji robót i w okresie 

gwarancji. W przypadku, kiedy przedłożone wyniki będą niezgodne z wymogami koszty badań i 

ekspertyz pokrywa Wykonawca.  

3. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja pomiędzy Stronami 

dotycząca Umowy, zostanie uznana za skutecznie doręczoną, o ile wysyłana będzie listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru, doręczana osobiście do siedziby Strony umowy, 

dostarczona elektronicznie i uwierzytelniona podpisem elektronicznym, o którym mowa w Ustawie 
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z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1797). Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:  

1) dla Zamawiającego: Gmina Tczów, Tczów 124, 26 – 706 Tczów, e-mail: sekretariat@tczow.pl;  

2) dla Wykonawcy: …………………………………………………………………………  

4. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni  

o zmianie siedziby lub nazwy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

wszczęciu postępowania upadłościowego wobec Wykonawcy, postawienia Wykonawcy w stan 

likwidacji, zawieszeniu działalności Wykonawcy.  

5. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą 

wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji 

prowadzonych w dobrej wierze.  

6. Właściwym do rozpoznania sporu jest sąd powszechny właściwy do siedziby Zamawiającego.  

7. Załączniki stanowiące integralną część umowy:  

1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertow;  

2) Harmonogram rzeczowo – finansowy; 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia, w tym:  

a) Projekt budowlano - wykonawczy;   

b) Przedmiar robót.  

8. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu  

dla każdej ze Stron. 

 

Z A M A W I A J Ą C Y:        W Y K O N A W C A:  

 

 

 

 

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