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Załącznik nr 9 do SWZ 

 

GPR.271.5.2022 

PROJEKT UMOWY 

 

zawarta w dniu ……………… w Tczowie pomiędzy:  

Gminą Tczów z siedzibą Tczów 124, 26-706 Tczów  

NIP: 811-17-14-505, REGON: 670224031  

reprezentowaną przez:  

Pana ………………………………………………………..  

przy kontrasygnacie …………………………………………………….  

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”  

a 

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

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

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

Zamawiający i Wykonawca zwani będą dalej łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną. 

 

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. Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, 

Józefów, Lucin w Gminie Tczów. 

2. Zadanie współfinansowane jest z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych.  

3. Przedmiotem inwestycji będzie budowa kanalizacji w miejscowościach Janów, Józefów, Lucin  

w Gminie Tczów w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Budowa kanalizacji znacznie poprawi jakość 

życia trzech sąsiadujących ze sobą sołectw. Nowoczesna kanalizacja zapewni bezpieczeństwo dla 

środowiska dzięki zastosowaniu materiałów i przyjęciu technologii wykonania, które zapewni 

całkowitą szczelność układu i zablokuje możliwość przedostawania się szkodliwych substancji do 

gleby, jak i powietrza.   

4. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności: 

1) wykona dokumentację projektową; 

2) uzyska wymagane zezwolenia na realizację inwestycji sanitarnej / pozwolenia na budowę / 

zgłoszenia robot; 
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3) wykona roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji w miejscowościach Janów, 

Józefów, Lucin w Gminie Tczów, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której 

mowa w ust. 4 pkt 1) umowy; 

4) wykona dokumentację powykonawczą; 

5) uzyska prawomocną decyzję administracyjną  o dopuszczeniu obiektu do użytkowania lub 

zaświadczenie o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego skutecznych zgłoszeń  

o zakończeniu robót budowlanych; 

6) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,  

o której mowa w ust. 4 pkt 1) umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o której mowa  

w ust. 4 pkt 4 umowy na warunkach określonych w § 14 umowy; 

7) zawrze umowę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem 

przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 13 umowy; 

8) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w ust. 4 pkt 3) umowy na warunkach 

określonych w § 11 umowy. 

5. Realizacja przedmiotowego zamówienia została podzielona na trzy etapy: 

1) Etap I – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 4 pkt 1); 

2) Etap II – obejmujący uzyskanie wymaganych zezwoleń na realizację inwestycji sanitarnej/ 

pozwolenia na budowę / zgłoszenia robot, o których mowa w ust. 4 pkt 2) umowy; 

3) Etap III – obejmujący wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 4 pkt 3), wraz  

z dokumentacją powykonawczą, o której mowa w ust. 4 pkt 4) oraz zobowiązanie do realizacji 

zadań, o których mowa w ust. 4 pkt 5) – 8) umowy. 

6. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 4 pkt 1) obejmuje: 

1) dokumentację projektową budowlaną; 

2) dokumentację projektową wykonawczą;  

3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 

4) kosztorys; 

5) przedmiar; 

6) plan zagospodarowania terenu; 

7) materiały do wniosku o zatwierdzenie realizacji zadania oraz uzyskanie prawomocnego 

zgłoszenia przed rozpoczęciem robót. 

7. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 4 pkt 4) umowy obejmuje: 

1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą oraz dokumentację geodezyjno-kartograficzną;  

2) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy 

realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego 

wyposażenia i technologii; 

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku realizacji 

robót. 

8. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 4 pkt 4) umowy, powinna zawierać dane 

umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.  

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
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9. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 4 pkt 3) umowy, dotyczą zamierzenia budowlanego, 

w skład którego wchodzą: 

1) określenie obiektu budowlanego – sieć kanalizacji sanitarnej; 

2) zagospodarowanie terenu - teren wokół obiektu po zakończeniu robót należy doprowadzić 

do stanu poprzedniego z odtworzeniem elementów zagospodarowania, zniszczonych 

podczas budowy. 

10. W ramach realizacji robót budowlanych, o których mowa w ust. 4 pkt 3) umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania dostawy i montażu infrastruktury towarzyszącej oraz innych dostaw 

niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy zgodnie z programem funkcjonalno-

użytkowym (dalej: PFU) określonym w załączniku nr 1 do umowy. 

11. Infrastruktura towarzysząca, o której mowa w ust. 10 umowy, musi spełniać normy 

bezpieczeństwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna posiadać odpowiedni certyfikat CE, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego 

wyrobu. 

12. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 

13. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią 

specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, w tym z PFU stanowiącej załącznik 

nr 1 do umowy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje 

się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.  

15. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i nie wnosi do 

niego uwag.  

 

§ 2. Termin realizacji. 

1. Termin zakończenia zamówienia będącego przedmiotem umowy nastąpi nie później niż 36 

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

2. Zamówienie realizowane będzie etapami: 

1) Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej – maksymalnie 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy; 

2) Etap II – uzyskanie wymaganych zezwoleń na realizację inwestycji sanitarnej / pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robot – maksymalnie 17 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

3) Etap III – wykonanie robót budowlanych wraz z odbiorem końcowym – maksymalnie 36 

miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3. W celu koordynacji postępu prac projektowych i robót budowlanych Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy 

wykonania umowy, który stanowił będzie Załącznik do umowy. Zamawiający zgłosi uwagi do 

harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 5 dni od daty przedłożenia harmonogramu.  

4. Każda zmiana Harmonogramu Wykonania Umowy wymaga zgody obu stron Umowy wyrażonej na 

piśmie, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Zmiana Harmonogramu nie może mieć 

wpływu na zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Termin wykonania umowy jest tożsamy z datą zgłoszenia zakończenia budowy wraz  

z dostarczeniem Zamawiającemu dokumentów: 

1) dziennika budowy; 
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2) oświadczenia kierownika budowy o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

budowlane; 

3) kserokopii strony z dziennika budowy z wpisem inspektorów nadzoru lub oświadczeń 

inspektorów nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy do odbioru; 

4) operatu, dokumentacji powykonawczej (2 egz.), inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

(2 egz., oraz 1 egz. w wersji elektronicznej – w formacie PDF i DWG); 

5) prawomocnej decyzji administracyjnej  o dopuszczeniu obiektu do użytkowania lub 

zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego skutecznych zgłoszeń  

o zakończeniu robót budowlanych. 

6. Za datę zakończenia zamówienia (wykonania przedmiotu Umowy) uważa się datę podpisania przez  

strony protokołu odbioru końcowego, stanowiącego jednocześnie przekazanie przedmiotu 

Umowy do eksploatacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 

7. 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. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty określone w § 1  

będzie wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze SWZ i złożoną ofertą w kwocie:  

 netto w wysokości – ……………………. zł.  

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

 podatek VAT: – ……………………. zł. 

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

 brutto w wysokości – ……………………. zł. 

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

w tym: 

1) Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej i Etap II – uzyskanie wymaganych zezwoleń na 

              realizację inwestycji sanitarnej /pozwolenia na budowę /zgłoszenia robót: 

Cena oferty brutto:  ............................... zł  

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

w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 

cena oferty  netto:  .......................................  zł 

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

2) Etap III – wykonanie robót budowlanych: 

Cena oferty brutto:  ............................... zł  

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

w tym podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 

cena oferty  netto:  .......................................  zł 

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

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem  

i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki 

mające na celu ustalenie prawidłowej wysokości wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych 

prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 
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4. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne  

i niezmienne do zakończenia realizacji Umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 16  

i § 17 umowy. 

5. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca 

w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

7. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ani odszkodowanie z tytułu zmiany 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

§ 4. Sposób rozliczania.  

1. Wykonawca zapewni finansowanie wykonania przedmiotu umowy w części nie pokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy przyznanej w ramach 

Funduszu, przy czym wypłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu 

zamówienia w terminie 30 dni od dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.  

2. Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w którym strony  

w szczególności określą, które prace będą podlegały odbiorowi częściowemu.  

3. Rozliczenie zadania nastąpi na podstawie trzech faktur: 

1) faktura częściowa nr 1 – za wykonanie Etapu I, II i części III; 

2) faktura częściowa nr 2 – za wykonanie części Etapu III; 

3) faktura końcowa – za wykonanie pozostałej części zamówienia. 

2. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w trzech transzach: 

1) pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac (ust. 3 pkt 1) w ramach realizacji inwestycji  

w wysokości nie wyższej niż 10% kwoty wynagrodzenia, na podstawie faktury częściowej; 

2) druga po zakończeniu wydzielonego etapu prac (ust. 3 pkt 2) w ramach realizacji inwestycji  

w wysokości nie wyższej niż 40% kwoty wynagrodzenia, na podstawie faktury częściowej; 

3) trzecia po zakończeniu realizacji inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

wynagrodzenia, na podstawie faktury końcowej. 

3. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego robót, którego 

integralną częścią będzie harmonogram rzeczowo – finansowy w którym Inspektor ze strony 

Zamawiającego i Kierownik robót ze strony Wykonawcy określą rzeczywiste  wykonanie  

i procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym, każdego z wykonanych elementów 

robót.  

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

5. Odbiór robót, na podstawie protokołu odbioru częściowego nie stanowi o spełnieniu świadczenia, 

bowiem roboty objęte niniejszą umową  mogą zostać przyjęte wyłącznie w całości i wyłącznie  

w formie protokołu odbioru końcowego całości robót. 

§ 5. Warunki płatności. 

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

umowy, zgodnie z ceną wyrażoną w ofercie na zasadach określonych § 4 umowy.  

2. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrany, prawidłowo wykonany  

i oddany do użytkowania przedmiot zamówienia. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur VAT w terminie 30 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawionej, przez 

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

na fakturze i zgłoszony w Urzędzie Skarbowym.  

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

Skarbowego płatność będzie wstrzymana.  

7. Faktury wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzą obowiązku zapłaty 

po stronie Zamawiającego. 

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

termin płatności będzie liczony od momentu otrzymania przez Zamawiającego poprawionych lub 

brakujących dokumentów.  

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

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

naliczania Zamawiającemu odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

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

poniósł z winy Wykonawcy lub z winy podwykonawców Wykonawcy.  

12. Wykonawca  ma  możliwość  przesłania  drogą  elektroniczną  ustrukturyzowanej  faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą  

o elektronicznym fakturowaniu.   

13. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  skorzysta  z  możliwości  przesłania  ustrukturyzowanej faktury  

elektronicznej,  wówczas  zobowiązany  jest  do  skorzystania  z  Platformy Elektronicznego  

Fakturowania  (PEF)  udostępnionej  na  stronie  internetowej https://efaktura.gov.pl.    

14. Zasady  związane  z  wystawianiem  ustrukturyzowanych  faktur  elektronicznych  i  innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze.  W przypadku,  gdy  Wykonawca korzysta z  usług brokera  Infinite  IT Solutions, 

należy wpisać dane nabywcy:   

1) w sekcji NIP należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505,   

2) jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,   

3) w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505.  

15. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, należy wpisać dane nabywcy:   

1) w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505,   

2) jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,   

3) w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP Gminy: 811-17-14-505.   

16. W obu przypadkach, o których mowa w ust. 14 i 15 sekcja Odbiorca powinna być wypełniona 

zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.   

17. Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego  o  wystawieniu  faktury  na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: sekretariat@tczow.pl. 

18. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, Wykonawca dołączy do faktury potwierdzenie 

przelewu/dokument kasowy potwierdzający całkowite zaspokojenie finansowe podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przedkładania wszystkich 

dowodów zapłaty podwykonawcom i wszystkim dalszym podwykonawcom.  

19. Termin płatność określony w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie może być 

dłuższy niż 30 dni. 

 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:sekretariat@tczow.pl
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§ 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. Przedstawicielami Zamawiającego odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszej umowy będą 

ustanowione przez niego: 

1) Osoba odpowiedzialną za realizację, Pan(i) …………………, nr tel. ………………, e-mail: ………….. . 

2) Inspektor nadzoru, Pan(i) ………………………………., nr tel. …………………………., e-mail: …………..  . 

2. Przedstawicielami Wykonawcy odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszej umowy będą 

ustanowione przez niego: 

1) Projektant, Pan(i) ………, uprawnienia budowlane Nr ……….., nr tel. …………..., e-mail: ………..  .  

2) Kierownik budowy, Pan(i) ………, uprawnienia budowlane Nr ….., nr tel. …….. e-mail: ………..  .  

3. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w ust. 

1 i 2 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie informacje  

i powiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych 

danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym powiadomieniem, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 
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4. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w  ust. 2 umowy w trakcie jej realizacji może 

nastąpić pod warunkiem spełnienia warunków w stopniu nie mniejszym niż do osób 

zaproponowanych w treści oferty. 

5. Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 umowy, są upoważnieni do 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 umowy.  

6. Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 umowy, są upoważnieni do 

potwierdzania w dzienniku budowy robót zanikających i ulegających zakryciu, o których mowa  

w § 10 ust. 1 pkt 3 umowy. 

7. Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do protokołów,  

oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

8. 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 XXIX ust. 1 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.  

9. Obowiązek określony w ust. 8 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.  

10. Wykonawca przed przekazaniem mu 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. 

11. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 10 wymaga przedstawia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę korekty listy osób oddelegowanych do 

wykonywania zamówienia.  

12. 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 wskazanych w ust. 10. 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. 

13. 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. 10. Osoby 

oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli 

przeprowadzanej przez Zamawiającego.  
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14. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:  

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.  

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

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 

umowy.  

16. 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. 8 czynności.  

17. 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. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej jej 

realizacji. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  

1) udzielenie Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień i 

decyzji koniecznych do realizacji przedmiotu umowy i uzyskania zezwolenia na realizację 

inwestycji sanitarnej; 

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;  

3) udzielenie Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu; 

4) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;  

5) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;  

6) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) wykonanie prac określonych w § 1 zgodnie z PFU oraz wytycznymi i zaleceniami określonymi 

w SWZ, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, ustalonymi 

niniejszą umową warunkami, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi  

w trakcie realizacji prac; 

2) przekazanie Zamawiającemu: 
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a) pięciu egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej 

dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy oraz w § 1 ust. 6 

umowy;  

b) dwóch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji 

elektronicznej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 umowy 

oraz § 1 ust. 7 umowy; 

3) powiadomienie właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu robót; 

4) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie  

z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

przez uprawnionego geodetę; 

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

6) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,  

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

zgodności z normą lub aprobatą techniczną każdego używanego wyrobu;  

7) powiadomienie właścicieli działek o terminie robót i wynikających z tego tytułu utrudnieniach 

w dostępie do korzystania z nieruchomości;  

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

łącznie z kosztami utylizacji;  

9) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających  

z następujących ustaw:  

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973,  

z późn.zm.);  

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699);  

(Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie);  

10) 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 mające związek z prowadzonymi robotami;  

11) 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; 

12) 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; 

13) 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; 

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

sąsiadujących zajętych lub używanych przez Wykonawcę;  

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

budowlanego oraz przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze;  

16) 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; 
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17) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz działanie w granicach 

umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

4. Wykonawca poprzez wyznaczoną osobę będzie pełnił nadzór autorski na żądanie Zamawiającego i 

ma obowiązek stawiania się na budowie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Podjęcie czynności nadzoru autorskiego związanej z obecnością na budowie, bądź w innej formie 

powinny każdorazowo nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 5 dni od 

zawiadomienia przez Zamawiającego. 

6. W szczególności nadzór autorski obejmował będzie: 

1) stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 

2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 

3) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz 

uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej; 

4) czuwanie, żeby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na 

budowę/nowego zgłoszenia. 

7. Usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie 

wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie dokumentacji. 

8. Wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór autorski do dnia wykonania wszystkich robót 

budowlanych zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia. 

9. 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. 

10. Z tytułu powstałych szkód oraz ich naprawy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.  

 

§ 9. Podwykonawcy.  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

zobowiązuje się do pełnienia funkcji koordynatora. 

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

jak za działania własne.  
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4. Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres prac/Wykonawca zobowiązuje się do 

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

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

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

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

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

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

o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego.  

9. 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.  

10. 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. 7 pkt. 1-3.  

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

w terminie, o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

12. 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.  
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13. W przypadku, 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.  

14. Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

 

§ 10. Odbiór robót.  

1. Przedmiot umowy podlega następującym etapom odbioru:  

1) odbiór wstępny dokumentacji projektowej – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego; 

2) odbiór ostateczny dokumentacji projektowej (odbiór etapu 1 i 2) – na podstawie protokołu 

odbioru częściowego; 

3) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów dokonywanych  

w dzienniku budowy;  

4) odbiór robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych; 

5) odbiór końcowy (odbiór etapu 3) – na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

2. W celu dokonania odbioru wstępnego dokumentacji projektowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) 

umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiającego kompletną dokumentację projektową,  

o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 umowy oraz w § 1 ust. 6 umowy. Zamawiający potwierdzi 

kompletność dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym. 

3. Zamawiający bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 10 dni roboczych od dnia 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego zgłosi uwagi do złożonej dokumentacji lub dokona 

odbioru dokumentacji projektowej. Potwierdzeniem wstępnego odbioru dokumentacji będzie 

podpisany protokół odbioru. 

4. W celu dokonania odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 

2) umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiającego kompletną dokumentację projektową 

wraz z wymaganymi decyzjami/uzgodnieniami/pozwoleniami. Zamawiający potwierdzi 

kompletność dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym. 

5. Zamawiający dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej bez zbędnej zwłoki, jednak 

nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, 

zgodnie z ust. 2.  

6. Pozytywny odbiór ostateczny dokumentacji projektowej – odbiór etapu 1 i 2, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 2) umowy, zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego, podpisanym 

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

7. Wprowadzenie Wykonawcy na teren robót nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia 

pozytywnego odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej, o którym mowa w ust. 2 umowy.  

8. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru częściowego robót budowalnych w zakresie zgodnym  

z harmonogram rzeczowo - finansowym, wysyłając zawiadomienie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 20 ust. 4 pkt 1) umowy. 

9. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót budowalnych, wysyłając zawiadomienie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa  

w § 20 ust. 4 pkt 1) umowy. 

10. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy lub końcowy robót budowalnych, bez 

zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o 

gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zawiadomienie Wykonawcy o przystąpieniu do odbioru 

nastąpi na co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem odbioru. 

11. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy, wysyłając zawiadomienie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa  
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w § 20 ust. 4 pkt 1) umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że Wykonawca wykonał roboty 

budowlane, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 3) umowy oraz w § 1 ust. 10 umowy, skompletował 

dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 4) umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy 

oraz uzyskał prawomocną decyzję administracyjną  o dopuszczeniu obiektu do użytkowania lub 

zaświadczenie o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego skutecznych zgłoszeń o zakończeniu 

robót budowlanych których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5) umowy. 

12. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy, bez zbędnej 

zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o gotowości 

do odbioru przez Wykonawcę. W przypadku, kiedy termin wskazany w zdaniu wcześniejszym 

przypadnie na dzień po terminie realizacji przedmiotu umowy, to uznaje się, iż Wykonawca 

pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy i za okres zwłoki nastąpi naliczenie przez 

Zamawiającego kar umownych. 

13. Zawiadomienie Wykonawcy o przystąpieniu do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi na 

co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem odbioru. 

14. Pozytywny odbiór etapu 3, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 3) umowy, zostanie potwierdzony 

protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

15. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania 

odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin ich usunięcia. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad w terminie to Zamawiający może powierzyć usunięcie ich stronie 

trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W takim przypadku 

koszt usuwania wad będzie pokrywany z należności przysługujących Wykonawcy (potrącenie) 

lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

2) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może zażądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem; 

3) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych 

kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli są 

nieistotne i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

16. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, o którym mowa w  § 7 ust. 2 pkt 2 umowy nie 

wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania 

swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

17. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa 

w § 7 ust. 1 umowy. 

18. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze, od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 17. Odbiory robót 

zanikających i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w dzienniku budowy. 

19. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 4) umowy, 

uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji przedmiotu 

umowy, z wymaganiami określonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 
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20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub 

uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli: 

1) dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1) oraz w § 1 ust. 6 umowy będzie 

posiadała błędy powodujące jej niezgodność z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa lub powodujące jej niezgodność z wymogami określonymi w PFU; 

2) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 3) umowy zostaną wykonane niezgodnie 

z wymogami technicznymi, dokumentacją projektową lub przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa; 

3) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 3) umowy zostaną wykonane z użyciem 

materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do 

stosowania; 

4) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego 

wyrobu; 

5) Wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 

ust. 4 pkt 4) umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy oraz w § 1 ust. 4 pkt 5) umowy; 

a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru końcowego,  

o którym mowa w ust. 1 pkt 4) umowy. 

21. Wykonanie robót uważa się za zakończone, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek, zostaną zakończone 

wszystkie prace składające się na przedmiot umowy i dostarczone wszystkie wymagane 

dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6. 

22. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego robót zawierający ustalenia poczynione  

w trakcie odbioru. 

 

§ 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.  

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.  
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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 Gminy Tczów 

w formie …………….................  

3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione: 

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

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:  

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.  
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§ 14. Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie 

narusza praw autorskich osób trzecich – do korzystania i rozporządzania, a także do eksploatacji i 

wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest 

wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń 

dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub 

naruszenia innych przepisów prawa, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 

z tego tytułu.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego a Zamawiający nabywa, w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust.1  umowy, autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji będącej 

przedmiotem niniejszej umowy oraz do wszystkich egzemplarzy ww. dokumentacji sporządzonych 

w wykonaniu umowy, celem wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w 

art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021r. poz. 

1062, z późn. zm.), w nieograniczonym czasie, w szczególności na polu: 

1) wykorzystania dokumentacji do realizacji robót;  

2) utrwalania i zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

3) wprowadzania do obrotu oryginałów albo egzemplarzy na których dokumentację utrwalono, 

a także użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

4) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 3) a to poprzez publiczne 

udostępnianie, w szczególności wystawianie na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, 

wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej 

i teleinformatycznej, w tym internetowej  i reemitowanie a także publiczne udostępnianie 

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

i w czasie przez siebie wybranym; 

5) nadawania za pomocą wizji przez stację naziemną lub satelitę; 

6) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności 

powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad; 

7) tworzeni i rozpowszechnianie utworów zależnych w tym dalszych projektów opartych na 

dokumentacji lub jej poszczególnych elementach; 

8) prawo modyfikacji utworów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonania przeróbek i zmian 

całości dokumentacji oraz jego poszczególnych elementów. 

3. Przenoszone prawa uprawniają Zamawiającego do eksploatacji dokumentacji i jej egzemplarzy  

w kraju oraz poza jego granicami. 

4. Wykonawcy przysługuje nieograniczone prawo do korzystania w kraju i poza jego granicami, 

wyłącznie w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych) referencyjnych i promocyjnych -  

z opracowań dokumentacji będących przedmiotem praw autorskich - na polach eksploatacji,  

o których mowa w ust. 1 bez prawa pobierania wynagrodzenia lub innych bezpośrednich korzyści 

z tego tytułu przez Wykonawcę lub osobę trzecią.  

5. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy i bez odrębnego wynagrodzenia dla Wykonawcy 

dokonać zmian w dokumentacji a w szczególności może powierzyć ich wykonanie osobie trzeciej. 

6. Przejście na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Dokumentacji - następuje z chwilą 

jej odbioru przez Zamawiającego potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.  
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§ 15. 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 liczonej 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 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1;  

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

dalszym Podwykonawcom w wysokości 20 000,00 zł za każdy taki przypadek;  

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

o którym mowa w § 9 ust. 13 – w wysokości 10 000,00 zł za każdy taki przypadek;  

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10 000,00 zł za każdy taki przypadek;  

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  o podwykonawstwo  lub   projektu  jej 

zmiany  której przedmiotem są roboty budowlane – w wysokości 10 000,00 zł 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 1% 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 10 000,00 zł za każdy taki przypadek;  

11) jeżeli czynności zastrzeżone dla projektanta, będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10 000,00 zł za każdy taki przypadek;  

12) za nieprzedłożenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiającego zgodnie z § 13 

umowy, w wysokości 20.000 zł; 

13) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 8 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);  

14) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 8 osób niewskazanych  

w wykazie o którym mowa w § 7 ust. 10 – 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 wskazana w wykazie o którym mowa w § 7 ust. 10 – 

dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców;  

15) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności wskazane  

w § 7 ust. 8 na zasadach określonych w § 7 ust. 12 i 14 – 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. 10;  
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16) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia w przypadku określonym w § 17 ust. 4 umowy w wysokości 10 000 

zł za każdy przypadek. 

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 20% 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 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

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

zakaźnych i związanych z nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 r. poz. 2095, z późn.zm.).  

 

§ 16. 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 za wyjątkiem gdy 

zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 455 ust 1. i 2 ustawy Pzp. 

4. Zmiany umowy dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w sposób odmienny  

w stosunku do założeń wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego mogą nastąpić  

w przypadku konieczności wprowadzenia tych zmian ze względów bezpieczeństwa, z przyczyn 

funkcjonalnych bądź użytkowych obiektu lub w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu 

społecznego/publicznego.  

5. 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;  

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  

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

konieczności realizacji zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych, o których mowa 

w 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;  

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;  

(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;  

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;  
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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;  

6. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego o wysokość zmiany;  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę - jeśli nie były znane na dzień składania ofert - o wysokość zmiany,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne -  

o wysokość zmiany,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1342, z późn. zm.) – o wysokość zmiany,  

jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

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

kontaktów między stronami umowy.  

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

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

9. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję 

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

Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

10. 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. 

 

§ 17. Waloryzacja wynagrodzenia.  

1. Waloryzacja wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust.1 może nastąpić tylko raz  

w trakcie trwania umowy, po upływie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. 

2. Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia gdy średnioroczny wskaźnik zmiany cen towarów i 

usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego ogłaszany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego i publikowanego w Monitorze Polskim i Biuletynie Statystycznym GUS 

przekroczy 10 %. 

3. Zmiana wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 nastąpi w oparciu  

o średnioroczny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku 

poprzedniego ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowanego  

w Monitorze Polskim i Biuletynie Statystycznym GUS. 

4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną nie może 

przekroczyć 5 % wartości brutto, określonej w § 3 ust. 1 w dniu zawarcia umowy. 
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5. W przypadku wystąpienia warunku podanego w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do 

wyliczenia stawek jednostkowych, o których mowa w § 3 ust.1 z uwzględnieniem ww. wskaźnika 

i przedłożenia wyliczenia wraz z wnioskiem o dokonanie waloryzacji na piśmie Zamawiającemu w 

celu weryfikacji.  

6. Zwaloryzowane wynagrodzenie, obowiązywać będzie od 13 miesiąca realizacji umowy. Zmiana 

zostanie wprowadzona do umowy aneksem. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom,  

z którymi zawarł umowy o roboty budowlane i okres ich obowiązywania przekracza 12 miesięcy, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązań 

podwykonawcy, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w ust. 1-4. 

 

§ 18. 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; 

3) nie uzyska dofinansowania w całości lub części. 

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:  

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;  
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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;  

8. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności związanych ze sporządzeniem 

protokołu inwentaryzacji, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia takiego dokumentu 

jednostronnie. 

9. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prawidłowo zrealizowane roboty budowlane 

do dnia odstąpienia, których zakres zostanie określony w protokole.  

10. 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.  

 

§ 19. Ochrona danych osobowych.  

1. Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej umowie do 

przetwarzania ich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru telefony oraz adresu e-mail 

oraz że dane te przetwarzane będą przez każdą ze stron wyłącznie dla potrzeb wykonania niniejszej 

umowy, przez okres jej trwania z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania 

dokumentacji do celów podatkowych – w trybie i na zasadach określonych  

w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119  

z 4.05.2016).  

2. Strony oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej umowy nie 

mogą być bez pisemnej zgody drugiej Strony ujawnione osobom trzecim, chyba że obowiązek 

przekazania takich informacji jest konieczny dla prawidłowego wykonania umowy lub wynika  

z przepisów prawa.  

3. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie obowiązujący przez czas nieoznaczony.  

 

§ 20. Postanowienia końcowe.  

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

Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy  wykonawcze do ww. 

ustaw, a w sprawach procesowych – kodeksu postępowania cywilnego 

2. Nie stanowi zmiany umowy utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści 

umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących  

w danym czasie aktów prawnych. 

3. 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.  

4. 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, 



24 | S t r o n a  
 

dostarczona elektronicznie i uwierzytelniona podpisem elektronicznym, o którym mowa  

w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (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: ………………………………………………………………, e-mail: ……………………………………..,  

5. 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.  

6. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami  

o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony 

zobowiązują się do poddania mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Załączniki stanowiące integralną część umowy:  

1) SWZ wraz z załącznikami w tym PFU – załącznik nr 1; 

2) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2;  

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 3; 

8. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze  

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

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