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Załącznik nr 5      

UMOWA Nr IRŚ/…./2019 (wzór) 

 

zawarta w dniu……………….. w Siemkowicach  

pomiędzy: 

 

Gminą Siemkowice, 

Plac Wolności 1 

98-354 Siemkowice 

reprezentowanym przez: 

Zofię Kotynia – Wójta Gminy Siemkowice 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Iwony Grzegorczyk - Namyślak 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a  

 

firmą: 

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

z siedziba: 

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

zwana dalej „Wykonawcą” reprezentowana przez: 

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

o następującej treści: 

 

Umowa została zawarta na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) o następującej treści:  

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadań inwestycyjnych 

pn.:  

Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni w Siemkowicach 

Zadanie nr 2 - Modernizacja – przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 

Zmyślona – Dolina 

2. Wykonawca jest obowiązany do wykonania przedmiotu zgodnie z projektem budowlanym 

opracowanym przez Kazimierza Mamosa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Kazimierz Mamos Projektowanie, nadzorowanie , kosztorysowanie i kierowanie robotami w 

zakresie dróg i mostów, Żar 34 b, 97-415 Kluki. 

3. Przedmiot umowy opisują: projekty budowlano – wykonawcze, przedmiar robót, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót, oferta Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

§ 2 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Ustala się na podstawie Oferty Wykonawcy, że wysokość łącznego wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawcy wynosi: 

cena netto: ................................................................................................................................... 

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

cena brutto ................................................................................................................................... 

(słownie: ......................................................................................................................................)  
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W tym wynagrodzenie za:  

 

Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni w Siemkowicach  

cena netto: ................................................................................................................................... 

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

cena brutto ................................................................................................................................... 

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

 

Zadanie nr 2 – Modernizacja – przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości 

Zmyślona – Dolina 

cena netto: ................................................................................................................................... 

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

cena brutto ................................................................................................................................... 

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

3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z  

realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczna wykonania i 

odbioru robót, przedmiarem, oddaniem inwestycji do użytkowania, w tym ryzyko wykonawcy 

z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty np. długość 

okresu gwarancyjnego. 

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

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

 

§ 3 

 

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktury końcowe dla poszczególnych 

zadań wystawione na podstawie protokołu odbioru końcowego robót. Faktura końcowa będzie 

płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na poniższe dane:  

Nabywca: Gmina  Siemkowice,  Plac  Wolności 1,  98-354 Siemkowice, NIP 5080015198. 

Odbiorca: Urząd Gminy w Siemkowicach, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice 

3. W przypadku, gdy faktura obejmować będzie zakres rzeczowy wykonany przez ewentualnego 

Podwykonawcę, do faktury należy załączyć oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu 

przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia za roboty objęte fakturą.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności Wykonawcy w przypadku nie 

przedłożenia oświadczenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od daty 

wystawienia faktury winien przedłożyć brakujące oświadczenie Podwykonawcy. 

 

§ 4 

 

1. Termin wykonania prac objętych umową ustala się następująco: 

a) rozpoczęcie robót – Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji robót nie 

później niż w terminie 10 dni od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego 

terenu budowy. Przekazanie protokolarne terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.  
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b) zakończenie całości robót i zgłoszenie gotowości do odbioru całego zadania do dnia 

25.10.2019 r.  

2. Za termin zakończenia całości robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.  

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami sztuki 

budowlanej oraz postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się  

w szczególności do: 

1) zadbania o stan techniczny oraz prawidłowe oznakowanie terenu budowy przez cały 

czas jej trwania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od 

chwili jego przejęcia, 

2) współpracy ze służbami Zamawiającego, 

3) zgłoszenia robót do odbioru, 

4) odpowiedniego zaplecza terenu budowy,  

5) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 

6) utrzymania trenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

7) uporządkowania po zakończeniu robót terenu budowy i przekazania go 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót, 

o którym mowa w § 8. 

3. Wykonawca zobowiązuje się również do: 

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone  

w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów  

i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy. 

4. Kosztami za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim wynikłe ze 

złego oznakowania robót obciążony zostanie Wykonawca. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem zamawiającego i osób trzecich za 

szkody powstałe na skutek wykonywania, nienależytego wykonywania bądź nie wykonania 

przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności pracownika budowlanego obejmującego 

cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w Projekcie budowlanym, 

przedmiarze robót w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót, tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót 

budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. 

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

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6. czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

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

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

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
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- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

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

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

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

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

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

Uwaga: Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy 

musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się kompleksowo 

wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych oraz przekazać Zamawiającemu 

przedmiot umowy protokołem odbioru końcowego. 

2. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1, powinny 

odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2017 r. , poz. 1570.) oraz wymaganiom określonym  

w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów oraz robót zgodnie  

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w dokumentacji projektowej  

i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

4. Materiały z rozbiórki, stanowią własność Wykonawcy i winny być na koszt Wykonawcy 

usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2017, poz. 21). 

5. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy  

o odpadach w ramach wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca opracuje i wdroży przy wykonywaniu zamówienia plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 

7. Teren budowy po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia 

za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uporządkować i przywrócić do stanu przed 

wejściem na roboty, który to stan zostanie ustalony w protokole przekazania placu budowy. 

8. Ewentualne szkody powstałe podczas prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest na 

własny koszt naprawić i przywrócić do stanu przed przejęciem placu budowy. 

 

§ 7 
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1. Nadzór Inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie …………… 

2. Kierownictwo budowy / kierownikiem robót budowlanych z ramienia Wykonawcy będzie: 

……………………………,  

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 

7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kierownika budowy lub kierownika robót 

budowlanych pod warunkiem że Wykonawca złoży uprawnienia budowlane  

i zaświadczenie potwierdzające jego aktualną przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

5. O każdej zmianie kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych, Wykonawca 

zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie najpóźniej w ciągu 3 dni od takiej 

zmiany. 

6. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych powoduje zmianę niniejszej 

umowy. 

 

§ 8 

 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót, będzie bezusterkowe ich 

wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót osobno dla każdego z zadań. 

2. Zamawiający powoła specjalną komisję do dokonania odbioru końcowego robót. Rozpoczęcie 

czynności odbioru końcowego robót nastąpi w terminie do 3 dni licząc od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości odbioru. Zakończenie czynności odbioru końcowego robót 

winno nastąpić najpóźniej 7 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

3. W czynnościach odbioru końcowego robót powinni uczestniczyć: Kierownik Budowy, 

przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy, Inspektor Nadzoru. 

4. W dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty oraz 

świadectwa wykonanych prób i atesty. 

5. Z czynności odbioru końcowego robót sporządzony protokół odbioru końcowego robót, który 

zawierać będzie wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru 

nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego 

wykonania, wówczas Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru końcowego robót z 

przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może zażądać usunięcia wad, 

wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie, a terminem odbioru końcowego robót w takiej sytuacji będzie 

termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad. 

2) nie nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający może: 

a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie  przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem odstąpić od umowy z przyczyn za które 
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odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jednocześnie naliczając Wykonawcy 

karę umowną, o której mowa w §15. 

 

§ 9 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Kontrolę przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego w skład, której wchodzą 

przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru. 

3. Z kontroli sporządzony zostanie protokół, który podpisuję wszyscy członkowie komisji. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, wówczas Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 

rezultacie tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne 

z umową, wówczas koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.  

W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 

§10 

 

1. Wykonawca udziela …………………. miesięcznej rękojmi i gwarancji na roboty objęte 

przedmiotem zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji  

i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do ich bezpłatnego usunięcia w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Wady uznaje się za usunięte z chwilą pisemnego 

potwierdzenia ich usunięcia przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

§ 11 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej brutto, podanej w ofercie co stanowi kwotę zł: 

………………………………………………………….  

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

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie:…………….……………………………………… 

3. W przypadku należytego wykonania robót  

– 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym 

odbiorze robót,  

- pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz  

z powstałymi odsetkami zostaje zatrzymane przez Zamawiającego i będzie wykorzystywane 

do zgodnego z umową wykonania inwestycji i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

 

§12 

 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą podwykonawcy następujące 

części zamówienia:......................................................., natomiast pozostały zakres będzie 

wykonywać siłami własnymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy 

oraz zakresu podwykonawstwa na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

2. Do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

wymagana jest zgoda/akceptacja Zamawiającego. 
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo w zakresie wskazanym w § 12 ust. 1, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany 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. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane zgłosi pisemne zastrzeżenia do tego projektu umowy niespełniającej wymagań 

określonych w § 12 ust. 5. 

5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać m.in. 

wskazanie: 

1) zakresu robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

zgodnie z treścią ust. 1, 

2) kwotę wynagrodzenia za wykonanie robót z zastrzeżeniem, że nie może być 

wyższa niż wskazana przez Wykonawcę w ofercie (kosztorysie ofertowym) za 

wykonanie tych robót, 

3) terminu wykonania robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który winien uwzględniać terminowe wykonanie całego 

przedmiotu z umowy o zamówienie publiczne, 

4) terminu dokonania zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 20 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w § 12 ust. 4, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego, kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni, od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o 

których mowa w § 12 ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w § 12 ust. 8, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów na podwykonawstwo na wszelkie usługi i dostawy niezbędne 

do wykonania przedmiotu umowy o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż 50 000 zł. 

11. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania wynikające z umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, podlegające wyłączeniu, o 

którym mowa w § 12 ust. 10. 

12. W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej, w wysokości określonej w § 15 ust. 1 lit g niniejszej umowy. 

13. Przepisy ust. 2–12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
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14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

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

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 ust. 14, 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. 

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

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin 

na zgłoszenie pisemnych uwag przez Wykonawcę wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 12 ust. 17, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy lub 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o której mowa w § 12 ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w § 12 ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich 

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

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez 

Zamawiającego. 

21. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, umowa o podwykonawstwo podlegająca obowiązkowi akceptacji przez 

Zamawiającego, której przedmiotem są roboty budowlane lub kopia umowy o 

podwykonawstwo podlegająca obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, może zawierać zapis o cesji wierzytelności, wówczas 

wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będzie wypłacane 

bezpośrednio przez Zamawiającego i potrącane odpowiednio z należności Wykonawcy, 

Podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych Podwykonawców. W takim przypadku do 

umowy o podwykonawstwo nie mają zastosowania przepisy § 12 ust. 20. 

22. Warunkiem uruchomienia płatności, o której mowa w § 12 ust. 14 i 21, na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest przedłożenie przez niego Zamawiającemu 

wraz z kopią faktury potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez odpowiednio 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę (podmiot wystawiający fakturę): 
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1) protokół odbioru robót albo potwierdzenia odbioru usług lub dostaw między Wykonawcą, 

a Podwykonawcą oraz ewentualnym dalszym Podwykonawcą, 

2) zestawienie rzeczowo – ilościowo - finansowe wykonanych robót zgodne w swej treści z 

zestawieniem, o którym mowa w § 13 ust. 4 niniejszej umowy. 

23. Realizacja części umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca 

odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak 

za działania własne. 

24. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny 

z umową lub przepisami. 

25. Jakakolwiek zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy albo rezygnacja z 

Podwykonawcy wykonującego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane wymaga pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego. 

26. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 13 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu Cywilnego stronom  

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

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

umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie otworzona likwidacja, ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy 

Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

f) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć 

przy zawieraniu umowy, Zamawiający może również ograniczyć zakres rzeczowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru elementu robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

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

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

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

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia, 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony z przyczyn, której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejsza umowa, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  

z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 14 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca (w szczególności  z przyczyn wymienionych w 

§13 ust. 2 lit b- e) – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym 

mowa § 2 ust. 2, 

b) za zwłokę w wykonaniu robót w terminie - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto o którym mowa § 2 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 2 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub niedoróbek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

o którym mowa § 2 ust. 2, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 

3. Każda ze stron umowy ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy kara umowna 

będzie liczona od nowych terminów. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

6. Wykonawca wyraża zgodę, by kary umowne były potrącane z jego wynagrodzenia. 

7. Zamawiający może usunąć, z zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w 

wyznaczonym terminie. 

 

§ 15 

 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sad właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
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§ 16 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z 

aktami wykonawczymi oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z aktami 

wykonawczymi. 

2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy, a w 

szczególności w przypadku: 

1) wystąpienia zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i 

mającej wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, 

2) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 4. 

3) zmiany kierownika budowy, o której mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy 

4)  w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy PZP 

 

§ 18 

 

Strony zgodnie postanawiają że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 

zbywane w drodze cesji. 

 

§ 19 

 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 


