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UMOWA Nr …...271-01/2022  
 
zawarta w dniu ……………..……. 2022 r. w Swarzędzu, pomiędzy: 
 
SWARZĘDZKIM TOWARZYSTWEM BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.  z siedzibą w Swarzędzu, ul. 
Wrzesińska 13, NIP 777-17-40-193, REGON 630776997, KRS 0000099434, reprezentowanym przez                  
Piotra Seweryna KIJKA - Prezesa Zarz ądu ,  zwanym w treści umowy ZAMAWIAJ ĄCYM   

a 

Firmą …………………………………………………………………………………… z siedzibą w 
……………………………………………...…………….., NIP ……………………, REGON …………………………….., 
reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………….. , zwaną w treści 
umowy WYKONAWCĄ 

 

zwanymi łącznie „STRONAMI”, 

o następującej treści: 
 
§ 1. [Przedmiot umowy]  
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: Termomodernizacja budynków; wymiana 
poszycia dachu, jego ocieplenie, naprawa wi ęźby dachowej i kominów, zało żenie nowego opierzenia, 
monta ż instalacji odgromowej oraz instalacji TV na budynku  przy ul. Szkolnej 14 w Łow ęcinie  - zgodnie z 
dokumentami zamówienia, w szczególności postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami i Opisem przedmiotu 
zamówienia (stanowiącymi integralną treść umowy). 
 
§ 2. [Oświadczenie Wykonawcy]  
1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy: 

a) zapoznał się i akceptuje do wykonania przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie  
z wymienionymi dokumentami, 

b) stwierdził, że roboty, które mają być wykonane na podstawie dokumentów, o których mowa w § 1 są 
technicznie wykonalne, a wiedza i informacje nabyte z dokumentacji eliminują ryzyka związane z 
niewykonaniem przedmiotu umowy bądź nienależytym wykonaniem z przyczyn dających się ustalić przed 
przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie i środki niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, iż pracownicy realizujący przedmiot umowy posiadają aktualne, udokumentowane 

badania lekarskie i są przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 
4. Wykonawca oświadcza, iż nie jest stroną żadnej umowy, na mocy której zawarcie i wykonanie niniejszej 

umowy wymagałoby zgody osoby trzeciej oraz zobowiązuje się do niezawierania umów, których wykonanie 
uczyniłoby całkowicie lub częściowo niemożliwym wykonanie niniejszej umowy, lub wykonanie niniejszej 
umowy w sposób należyty. 
 

§ 3. [Termin wykonania umowy]  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie … dni  od dnia przekazania placu 

budowy. Przez zakończenie całości przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszystkich robót budowlanych 
określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SWZ, dokonanie końcowego odbioru robót 
oraz wykonanie wszystkich pozostałych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy,  
w szczególności wskazanych w § 7 i § 12 Umowy. 

2. Wykonawca zamówi konieczne urządzenia i materiały w terminach gwarantujących wykonanie robót zgodnie 
z terminami określonymi w niniejszym paragrafie. 
 

§ 4. [Przekazanie terenu budowy]  
1. Strony postanawiają, iż Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy terminie 5 dni od daty zawarcia 

umowy.  
2. W razie przystąpienia do realizacji umowy z opóźnieniem wynikającym z nieterminowego przekazania przez 

Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca nie ponosi żadnej (umownej, ustawowej) odpowiedzialności za 
nieterminową realizację robót z tego wynikającą pod warunkiem dopełnienia obowiązków wynikających z 
zapisów ust. 2. 
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3. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  
a) oświadczenie, że Wykonawca posiada sporządzony plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (BIOZ),  
b) oświadczenie kierownika budowy (robót) o przyjęciu obowiązku kierowania budową (robotami 

budowlanymi) wraz z kopią zaświadczenia o nadaniu uprawnień budowlanych do samodzielnego 
kierowania budową lub robotami budowlanymi oraz kopią zaświadczenia o przynależności do 
PIIB, 

c) kosztorys ofertowy wraz z kalkulacją cen jednostkowych. 
4. Z czynności przekazania placu budowy zostanie sporządzony protokół zdawczo–odbiorczy podpisany przez 

Strony. Zamawiający zagwarantuje Wykonawcy dostęp do terenu budowy przez cały okres trwania robót. 
5. Podczas przekazania placu budowy strony ustalą terminy cotygodniowych narad w celu weryfikacji 

prowadzonych robót. Kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru zostaną zobowiązani do uczestniczenia w 
w/w naradach. 

 
§ 5. [Inspektor nadzoru, kierownik robót]  
1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru, który działa w granicach umocowania określonego przepisami 

Prawa Budowlanego. 
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ………. 
3. Koordynatorem robót ze strony Zamawiającego ………………… 

 
§ 6. [Obowi ązki Zamawiaj ącego]  
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej umownego zakresu robót – Wykonawca 
niniejszym oświadcza, iż przekazana dokumentacja jest kompletna i po jej sprawdzeniu nie wnosi żadnych 
zastrzeżeń co do jej poprawności, 

b) Przystąpienie do odbioru robót zgodnie z § 12 niniejszej umowy, 
c) Terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy. 

 
§ 7. [Obowi ązki Wykonawcy]  
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) Rozpoczęcie oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu całego przedmiotu umowy, 
b) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Prawem budowlanym, dokumentacją projektową, przedmiarami, 

zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, 
wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami BHP i 
przeciwpożarowymi, 

c) Zapewnienie materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
d) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych – pod warunkiem powiadomienia przez inspektora 

nadzoru dokonanego wpisem do dziennika budowy, 
e) Zgłoszenie robót do odbioru – pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, 

f) Zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) wyposażonego w sprzęt 
ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, 

g) Używanie do realizacji przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa w tym zgodnie z przepisem art. 
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, oraz zgodnych z wymaganiami Zamawiającego 
zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

h) Przeprowadzenie na własny koszt, na żądanie Zamawiającego, badań jakościowych w odniesieniu do 
wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, 

i) Przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu robót kompletu dokumentów: certyfikatów i deklaracji 
zgodności, atestów na wbudowane materiały, protokołów odbiorów, protokołów prób i regulacji oraz innych 
dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

j) Wykonanie, w ramach wynagrodzenia umownego kompletnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 
dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach (w tym elektronicznej kopii) i przekazanie jej 
Zamawiającemu przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy, 

k) Uporządkowanie placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, 
zaplecza technologicznego i innych środków produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy 
przez podwykonawców najpóźniej w terminie do daty spisania protokołu odbioru końcowego robót lub 
rozwiązania umowy, 
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l) Usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterek powstałych wskutek jego działań 
lub zaniechań i stwierdzonych przez Nadzór w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie 
gwarancyjnym, 

m) Utrzymanie w czystości miejsca robót oraz ciągów komunikacyjnych, a także sprzątanie na bieżąco i 
składowanie odpadów i opakowań w wyznaczonych do tego celu miejscach, 

n) Podejmowanie wszystkich działań w celu zapobiegania wypadkom, powstaniu szkód osób trzecich, 
o) Instruowanie podwykonawców w zakresie koniecznym do właściwego wykonania umowy, 
p) Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wykonania rozruchu zainstalowanych urządzeń do 

przeprowadzenia jednorazowego szkolenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie bieżącej obsługi 
urządzeń, wskazanych przez Użytkownika, co zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do podporządkowywania zaleceniom nadzoru technicznego Zamawiającego 
oraz Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem wykonane 
roboty do czasu ich odbioru (końcowego) przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Wykonawca nie będzie wykonywał obowiązków określonych w ust. 1 pkt. j-l niniejszego paragrafu 
Zamawiający może je wykonać na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań 
jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub 
osobom trzecim będące skutkiem prowadzenia robót przez Wykonawcę.  

7. Jeżeli osoba trzecia skieruje do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie będące skutkiem prowadzenia robót 
przez Wykonawcę, Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń, włącznie z roszczeniami 
podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń, o których mowa powyżej. 

 
§ 8. [Wynagrodzenie Wykonawcy]  
1. Za wykonanie całości robót objętych przedmiotem zamówienia, treścią niniejszej umowy oraz za zapewnienie 

wszystkich materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a 
także za wykonywanie wszelkich innych obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca otrzyma ryczałtowe 
wynagrodzenie  
w kwocie: ……………..zł brutto, słownie………………. brutto. 

2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje koszt wszelkich materiałów, oraz robót wynikających z dokumentacji 
projektowej, jak również tych, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje ryzyko 
i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót 
objętych Umową, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej i 
określonych standardów. 

3. Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności użycia materiałów 
lub wykonania określonych robót w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi 
kosztami związanymi z odbiorem końcowym robót włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, 
ekspertyzy, koszty przyłączeń itp.) oraz rozruch a także koszty związane z poborem energii elektrycznej i 
wody. 

 
§ 9. [Warunki płatno ści]  
1. Podstawą wystawienia faktur VAT częściowych i końcowej przez Wykonawcę oraz zapłaty należności przez 

Zamawiającego będzie odpowiednio protokół odbioru częściowego i końcowego robót, zatwierdzony pisemnie 
przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego, a także przekazanie Zamawiającemu wszelkich 
niezbędnych certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na wbudowane materiały. 

2. Rozliczenie za roboty nastąpi fakturami częściowymi stanowiącymi 80% wynagrodzenia potwierdzonymi 
częściowymi protokołami odbioru robót. 

3. Rozliczenie końcowe w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w umowie, o którym mowa w § 8 
ust. 1 - za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej w oparciu o protokół odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

4. Faktury częściowe wystawiane będę nie częściej niż jeden raz w miesiącu. 
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 5 zasady rozliczeń Stron ulegną modyfikacji 

w taki sposób, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu przez Wykonawcę koniecznych 
poprawek i ponownym sporządzeniu protokołu odbioru jak w ust. 1 niniejszego paragrafu. 



Strona 4 z 13 
 

6. Warunkiem zapłaty należności z tytułu faktury końcowej, jest usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym wad i usterek i usunięcie niekompletności dokumentacji, w przypadku jej zaistnienia. 

7. Faktury częściowe i końcowa będą płatne do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, z 
zastrzeżeniem ust. 9. Wystawione przez Wykonawcę faktury VAT muszą posiadać następujące dane: 
Nabywca: …………………. 
Odbiorca: …………………… 

8. Faktury częściowe nie potwierdzone częściowym protokołem odbioru robót lub faktura końcowa nie 
potwierdzona ostatecznym protokołem odbioru robót zostaną odesłane.  

9. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, a Wykonawca wyraża zgodę na to, że płatność zrealizowana zostanie 

tylko i wyłącznie na wskazany w fakturze rachunek bankowy w drodze Mechanizmu Podzielonej Płatności o 
którym mowa w art 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 
2020r. poz. 106 ze zm.). W przypadku braku możliwości realizacji takiego rodzaju płatności, leżącej po stronie 
Wykonawcy, zostanie ona zrealizowana wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w Wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 
rejestru VAT o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. 
Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.). Termin płatności w takim przypadku biegnie od chwili poinformowania 
Zamawiającego przez Wykonawcę o rachunku spełniającym w/w wymaganie. 

 
§ 10. [Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy]  
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w 

ofercie i określonej w § 8 ust. 1, którą to kwotę zabezpieczył w formie …............................. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% jego wartości będzie zwrócone Wykonawcy 

w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót, pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona 
w ciągu 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy odpowiednio przez 
cały okres wykonywania Umowy i obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji. W przypadku konieczności 
przedłużenia okresu jego obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, Wykonawca zobowiązany jest 
uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje 
roszczenia na pokrycie wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy, w szczególności (lecz nie 
wyłącznie) wynikające z tytułu: nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych, 
wszelkich kosztów związanych z koniecznością dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców (oraz dalszych podwykonawców) oraz kosztów zastępczego 
usunięcia wad. 

 
§ 11. [Ubezpieczenie]  
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej), która obejmować będzie odpowiedzialność cywilną Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych 
osobom trzecim (szkody majątkowe i na osobie) na sumę minimum wartości umowy brutto, która jest 
jednocześnie limitem na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Umowa ubezpieczenia obejmuje następujące podmioty: Wykonawcę i wszystkich podwykonawców oraz 
dalszych podwykonawców zatrudnionych przy realizacji umowy (bez imiennego wykazu podwykonawców), 
Zamawiającego (Inwestora). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ww. polisy przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. W 
celu potwierdzenia ważności ww. umowy ubezpieczenia Wykonawca będzie przesyłał Zamawiającemu 
potwierdzenia opłacenia każdej kolejnej raty/składki w ciągu 3 dni od terminu jej wymagalności. 

4. Umowa ubezpieczenia, wskazana w ust. 1. będzie obejmowała pełną odpowiedzialność ubezpieczyciela. 
Zamawiający wyklucza możliwość stosowania klauzul ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela, z 
tym jednak zastrzeżeniem, iż dopuszcza franszyzę integralną oraz franszyzę redukcyjną w wysokości do 10% 
wartości szkody lub 10.000,00 zł. 
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5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach 
koniecznych dla naprawienia całej poniesionej szkody. 

6. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 
7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku posiadania ubezpieczenia, Zamawiający uprawniony 

jest do zawarcia odpowiedniej umowy na koszt Wykonawcy. 
 
§ 12. [Odbiór robót] 
1. Końcowy odbiór robót dokonany zostanie w oparciu o dokumenty oraz zasady określone w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych – wymagania ogólne (SST). 
2. Wykonawca za pośrednictwem kierownika budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót 

budowlanych wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 
Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do 
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu komplet dokumentów określonych w SST, 
niezbędnych do dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy na 5 dni przed terminem ostatecznego 
odbioru umowy. 

4. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 2, o fakcie zakończenia wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego, który w terminie do 5 dni wyznaczy datę rozpoczęcia 
procedury odbiorowej wykonania robót budowlanych. 

5. Zamawiający odbierze roboty zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru, pod warunkiem, że roboty te będą 
wykonane zgodnie z Prawem budowlanym, dokumentacją projektową, Specyfikacją warunków zamówienia, 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami, 
warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego, obowiązującymi 
przepisami w tym przepisami BHP i przeciwpożarowymi, oraz pod warunkiem, że Wykonawca przekazał 
wymagane dokumenty zgodnie z § 7 ust. 1 pkt j niniejszej umowy.  

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru, jak też wskazane przez Zamawiającego terminy usunięcia stwierdzonych wad. Terminy 
usunięcia wad nie mogą być dłuższe niż okres niezbędny do niezwłocznego wykonania tych czynności. Jeżeli 
usterki nie zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca od następnego dnia 
będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia robót i podlegał karom umownym zgodnie z postanowieniami 
§ 15 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz zgłoszenia gotowości 
odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Postanowienia ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do 
odbioru zakwestionowanych robót. 

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 
istnienie wady lub braki w dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt j umowy, aż do czasu ich usunięcia.  

9. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności rysunków warsztatowych i atestów na materiały użyte do 
wykonania przedmiotu umowy. 

10. W przypadku, gdy usterki nie dadzą się usunąć Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do 
proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia bądź do odstąpienia od umowy. 

11. Przez dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy rozumie się: 
- wykonanie wszystkich robót budowlanych, wraz z usunięciem usterek oraz wad stwierdzonych podczas 
procedury odbiorowej,  
- przekazanie 2 kompletów dokumentacji powykonawczej,  
- przygotowanie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w celu skutecznego złożenia przez 
Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych do właściwego organu Nadzoru 
Budowlanego. 

 
§ 13. [Gwarancja]  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty oraz wszelkie urządzenia i materiały objęte 

przedmiotem zamówienia. 
2. Okres gwarancyjny liczony jest od daty odbioru końcowego i wynosi …...... miesięcy. Jeżeli na poszczególne 

materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż ….. miesięcy, okres 
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.  

3. Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego czy i na jakie urządzenia lub materiały obowiązuje 
gwarancja producenta z podaniem okresu na jaki została ona udzielona, a także przedstawić Zamawiającemu 
karty gwarancyjne. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt, w najkrótszym możliwym terminie 
uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 14 dni  

5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek we wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu 
terminie , Wykonawca może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu. 

6. W przypadku konieczności przeprowadzenia, dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi 
dodatkowych przeglądów, konserwacji itp. – obowiązek w tym zakresie obciąża Wykonawcę, który ponosi 
wszelkie koszty z tym związane w ramach wynagrodzenia umownego.  

 
§ 14. [Postanowienia dodatkowe]  
1. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót w szczególności ich jakości, 

terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w odpowiednich 
dokumentach. 

2. W przypadku gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy jest na tyle duże, ze stwarza realne zagrożenie 
niedotrzymania terminów określonych w § 3 lub gdy roboty wykonywane są w sposób wadliwy Zamawiający ma 
prawo żądać od Wykonawcy podjęcia działań zmierzających do nadrobienia opóźnienia lub usunięcia wad. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykona przedmiotu niniejszej Umowy na 
warunkach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, lub gdy stwierdzi, iż wykonane dotychczas roboty przez 
Wykonawcę nie odpowiadają Prawu budowlanemu, dokumentacji projektowej, zasadom wiedzy technicznej, 
polskim normom, warunkom technicznym wykonania i odbioru robót, wskazaniom Nadzoru Inwestorskiego oraz 
obowiązującym przepisom, Zamawiający powierzy wykonanie pozostałych robót wybranemu przez siebie 
podmiotowi, który roboty te wykona na koszt Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień do 
naliczania kar umownych. W takim przypadku, w razie ujawnienia się wad po wykonaniu przedmiotu niniejszej 
umowy, Zamawiający ma prawo realizować wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji względem 
pierwotnego Wykonawcy.  

4. We wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności dotyczących 
koordynacji robót, dyscypliny pracy, porządku na terenie robót Wykonawca podlega Inspektorowi Nadzoru 
ustanowionemu przez Zamawiającego. 

5. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie zwalniają Wykonawcy z całkowitej odpowiedzialności za 
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w tym również za rodzaj i dostawę wszelkich materiałów użytych przez 
Wykonawcę. 

6. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji inwestycji nastąpiło z winy Wykonawcy uszkodzenie 
wykonanych robót, Wykonawca dokona na swój koszt naprawy. 

7. Do przeniesienia wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającej z umowy 
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego wyrażona pod rygorem nieważności na piśmie. 

8. Jeżeli Wykonawcą są podmioty wspólnie wykonujące Umowę związane umową konsorcjum (lub inną umową 
regulującą ich współpracę), to: 
a) partner wiodący (lider) jest upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich partnerów; 
b) podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub podmioty tworzące inną formę prawną na podstawie 

regulującej ich współpracę umowy) są uprawnione wobec Zamawiającego w ten sposób, że Zamawiający 
może zapłacić umówione wynagrodzenie do rąk jednego z nich, w wyniku czego zobowiązanie do zapłaty 
umówionego wynagrodzenia wygaśnie względem wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum 
(lub podmiotów tworzących inną formę prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) – 
solidarność wierzycieli, 

c) podmioty wchodzące w skład konsorcjum są wspólnie odpowiedzialne (solidarność dłużników) za zapłatę 
wynagrodzenia podwykonawcy bez względu na okoliczność wspólnego lub odrębnego przez podmiot 
wchodzący w skład konsorcjum zawarcia umowy podwykonawczej.  
 

§ 15. [Kary umowne]  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - 15 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 umowy - w 
wysokości 0,5% wartości umownego wynagrodzenia brutto, nie więcej niż w sumie 30% wynagrodzenia 
brutto, 

c) za nieterminowe (bez względu na przyczynę) usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest 
zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi – 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu w którym miało nastąpić usunięcie wady, nie więcej niż w sumie 
30% wynagrodzenia brutto, 
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d) za wykonywanie robót przez podwykonawców bez zgody Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto,  

e) w przypadku braku bezpośredniego nadzoru nad wykonaniem robót ze strony Wykonawcy (w szczególności 
nieobecność kierownika robót) w wysokości 2.000,00 zł brutto za każdy dzień nieobecności nadzoru na 
terenie budowy, 

f) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przedstawiciela Wykonawcy na naradzie o jakiej mowa w 
§ 7 ust. 1 lit. d w wysokości 1.000,00 zł brutto – za pierwszą nieobecność 500,00 zł brutto – za każdą 
następną nieobecność, 

g) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
zwłoki w zapłacie, 

h) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wartości umownego wynagrodzenia brutto 
za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

i) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 0,5% wartości umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w 
przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - niezgodnej z 
postanowieniami treści umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w wysokości 0,5% wartości 
umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty, 

k) w przypadku nieprzedłożenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia dokumentów dotyczących 
zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkować 
będzie naliczeniem kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 
umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wskazanej w 
„Wykazie Pracowników” złożony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy. 

2. Kary umowne określone w ust. 1 lit. b), c) niniejszego paragrafu ulegają podwojeniu przy zwłoce wynoszącej 
powyżej 10 dni. 

3. Kary umowne określone w ust. 1 lit e) – k) nie wyniosą w sumie więcej niż 30% wynagrodzenia brutto. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania przekraczającego określone w umowie kary.  
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
§ 16. [Rozwi ązanie umowy]  
1. Oprócz przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym i innych obowiązujących przepisach, Zamawiający 

będzie dodatkowo uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 
2. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych obowiązujących 

przepisów może nastąpić, według wyboru Zamawiającego, w całości albo w niewykonanej części Umowy.  
3. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia, które uprawnia go do odstąpienia. Jeżeli okoliczność 
uprawniająca Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ma charakter ciągły, termin dla Zamawiającego 
do odstąpienia liczy się od dnia ustania tej okoliczności.  

4. Upływ terminu do odstąpienia liczy się odrębnie dla każdego przypadku i okoliczności uprawniających do 
odstąpienia od Umowy. 

5. Podstawy odstąpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym i innych 
obowiązujących przepisach. 

6. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeśli Wykonawca: 
1) nie wykonał obowiązku dotyczącego przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, lub wniesienia go na następny okres, 
2) przerywa wykonywanie prac objętych Umową, lub w inny sposób okazuje zamiar odstąpienia od 

wykonywania zobowiązań objętych Umową, 
3) jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub któregokolwiek z etapów 

określonych w Umowie  
4) podzleci całość robót budowlanych lub sceduje Umowę bez zgody Zamawiającego, 
5) doprowadzi do sytuacji, w której zostanie dokonane zajęcie jego majątku, w szczególności nastąpi zajęcie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez 
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Zamawiającego terminu nie krótszego niż 14 dni na podjęcie skutecznych działań mających doprowadzić 
do uchylenia dokonanych zajęć, dokonane zajęcie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny, 

6) naruszy obowiązki związane z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, w związku z czym Zamawiający dokona co najmniej 2-krotnej bezpośredniej zapłaty lub 
bezpośredniej zapłaty albo bezpośrednich zapłat na łączną sumę większą niż 5% wartości Umowy brutto 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych, 
darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do: 
a) działania lub wstrzymania się  od działania związanego z Umową, lub 
b) okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek osoby 

związanej z wykonywaniem Umowy lub jeśli którakolwiek z osób stanowiących personel Wykonawcy 
lub podwykonawcy, bądź dalszego podwykonawcy da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio 
jakiejkolwiek osobie korzyści materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakże 
zgodne z prawem nakłanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstąpienia 
od Umowy.  

7. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   
 

§ 17 [Następstwa odst ąpienia]  
1. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego żadnego z uprawnień, jakie nabył on na podstawie 

niniejszej Umowy lub na innej podstawie.  
2. Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczególności:  

1) prawa własności w stosunku do wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a 
także wbudowanych materiałów  i urządzeń, 

2) uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, wraz z karami umownymi z tytułu ich naruszenia, w stosunku do 
wykonanych: projektów i innych dokumentów, robót oraz ich rezultatu, a także wbudowanych materiałów i 
urządzeń, z tym że: 
a) w przypadku odstąpienia w części – z tytułu gwarancji oraz rękojmi,  
b) w przypadku odstąpienia w całości – z tytułu rękojmi,  

3) uprawnień z tytułu praw autorskich,  
4) kar umownych, z tym że: 

a) Zamawiającemu przysługują kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przesłanki do ich naliczenia 
wystąpiły przed odstąpieniem od Umowy – niezależnie od tego, czy kary te zostały naliczone przed 
odstąpieniem, z zastrzeżeniem lit b) oraz pkt 2, 

b) kary umowne za zwłokę w wykonaniu Umowy, , mogą być liczone jedynie za okres do dnia odstąpienia 
od Umowy oraz zmniejszają wysokość należnej kary umownej za odstąpienie od Umowy 

5) dochodzenia naprawienia szkody.   
3. Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku odstąpienia od 

Umowy w całości, jak też w części oraz do odstąpienia przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę.  
 

§ 18 [Inwentaryzacja robót] 
1. W terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku, zgodnie z ust. 2 i 5.  
2. Protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1, zostanie sporządzony zgodnie z następującymi założeniami: 

1) wycena poszczególnych elementów zostanie dokonana proporcjonalnie do stopnia procentowego 
zaawansowania prac, z uwzględnieniem wartości Umowy; Ustalenie stopnia procentowego 
zaawansowania prac oznacza porównanie zakresu prac wykonanych z ilością prac niezbędnych do 
wykonania Umowy w całości, 

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone są wadami, ich wartość ulega odpowiedniemu 
zmniejszeniu.  

3. Wykonawca niezwłocznie po odstąpieniu zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz 
zabezpieczających oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu. 

4. W terminie 14 dni od odstąpienia Wykonawca przekaże teren budowy Zamawiającemu oraz: 
1) usunie z terenu budowy na własny koszt i ryzyko urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź 

wzniesione oraz niewbudowane materiały i urządzenia,  
2) przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty 
wykonane oraz wbudowane materiały i urządzenia, według stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady 
poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu Umowy. 
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6. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, stanowi podstawę do wystawienia faktury. Zapłata wynagrodzenia 
nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z 
zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Do wystawienia faktury oraz jej zapłaty stosuje się postanowienia Umowy dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
na rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.  

8. Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku odstąpienia od 
Umowy w całości, jak też w części oraz do odstąpienia przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę.  

 
§  19 [Podwykonawcy]  

1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już 
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

2. Zamawiający żąda informacji, o których mowa w ust. 1 także dotyczących dalszych podwykonawców oraz 
dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego 
zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest:  
1) dokonywać odbioru robót od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez Zamawiającego;  
2) na każde żądanie Zamawiającego, udzielić w formie pisemnej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia należnych podwykonawcy oraz 
przedstawić kopie dokumentów potwierdzających odbiór tych robót od podwykonawcy lub zgłoszone 
zastrzeżenia, termin odbioru tych robót lub zgłoszenia zastrzeżeń oraz zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy a nadto przedstawić wszelkie dokumenty, których żądać będzie Zamawiający na 
potwierdzenia powyższych okoliczności;  
na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po jego otrzymaniu, wstrzymać wykonywanie robót przez 
podwykonawcę. 
 

§ 20 [Umowy o podwykonawstwo] 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
1) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą; 

2) uzależniających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
Wykonawcy; 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

4. Umowa o podwykonawstwo musi:  
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1) zawierać oznaczenie podwykonawcy oraz dokładne wyszczególnienie realizowanych przez niego 
czynności z przyporządkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia w 
ramach umowy o podwykonawstwo; 

2) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, który jednocześnie nie może 
być późniejszy, niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w umowie 
między Wykonawcą, Zamawiającym; 

3) zawierać postanowienie, zgodnie z którym odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora, z tytułu 
solidarnej lub bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, ograniczona jest do 
wysokości wynagrodzenia wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za dany 
zakres robót; 

4) przewidywać, że podstawą do wystawienia przez podwykonawcą faktury lub rachunku będzie protokół 
odbioru prac wykonanych przez podwykonawcę; 

5) przewidywać okres odpowiedzialności podwykonawcy z tytułu rękojmi oraz gwarancji nie krótszy niż okres 
odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy; 

6) zobowiązywać podwykonawcę, w przypadku dokonania przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia za 
czynności zrealizowane przez podwykonawcę, do  złożenia w formie pisemnej oświadczenia o 
uregulowaniu jego należności; 

7) zobowiązywać podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo; 

8) zobowiązywać podwykonawcę do zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, na zasadach 
określonych w niniejszej umowie. 

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi 
podwykonawcami. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:  
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu oświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego  
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 
2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
 
§ 21. [Zatrudnienie na podstawie umowy o prac ę] 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie: robót budowlanych w tym termomodernizacji metodą mokrą lekką, 
klejenia, tynkowania, malowania, montażu stolarki otworowej. 
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2. Zgodnie z art. 438 ustawy w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:  
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. 

3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 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 powyżej czynności. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§ 22. [Zmiany umowy]  
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia 

jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 
2. Zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 

1) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane  
w SWZ, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy; 

2) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji 
przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów 
końcowych wykonanych robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 powyżej możliwa jest zmiana 
sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materiałów i technologii wykonania 
Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w 
tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga 
wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej 
Umowy, w szczególności: 
1) opóźnienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane 

lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać na mocy przepisów Prawa;  
2) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę; 
3) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych nie przewidzianych w zamówieniu; 
4) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 powyżej możliwa jest zmiana 
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres wynikający z opisanych okoliczności. 

6. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją zamówienia; 
2) wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. katastrofy) skutkujących niemożnością wykonywania 

Przedmiotu Umowy wpływającą na termin zakończenia całości robót; 
3) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących (opóźniających) 

realizację robót zasadniczych a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub 
eksploatacyjnym; 

4) wystąpienia robót/usług zaniechanych – wyłączenie robót/usług zaniechanych z realizacji wraz ze 
zmniejszeniem kwoty umownej wynikającej z tego wyłączenia; 

5) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, uniemożliwiającymi 
prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem Umowy, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 
dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób 
i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność;  
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Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie warunki, które łącznie:  
- biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych robót, 
skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, 
- ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o 
których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia licząc od daty składania ofert wstecz; 
okresem porównawczym będzie miesiąc; 

6) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym innymi 
inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych powodujących 
uniknięcie lub usunięcie kolizji; 

7) niemożność wykonania robót będących przedmiotem Umowy z powodu braku dostępu do miejsc 
niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, które wpływają na realizację 
określonego rodzaju robót; 

8) zmiana przepisów prawa dokonana po najpóźniejszym terminie składania ofert, której Wykonawca nie mógł 
przewidzieć i która ma wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w szczególności powoduje zmianę zakresu 
lub opóźnienie lub dodatkowy koszt; 

9) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń; 

10) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Zadania Inwestycyjnego przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, w szczególności:  

     - w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem Zadania Inwestycyjnego;  

     - konieczności zrealizowania Zadania Inwestycyjnego przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

11) w innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiany umowy na realizację Zadania Inwestycyjnego mogą 
nastąpić jeżeli zaistnieje kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i ich wpływem na wykonanie 
umowy, zastosowanie mieć będą odpowiednio regulacje zawarte w art. 15 r oraz  art 15r¹, ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 1842 ze 
zm.) 

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 6 możliwa jest zmiana sposobu 
wykonania, materiałów, technologii robót oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie 
adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany. W przypadku zaistnienia okoliczności 
wymienionych w ust. 6 pkt. 2, 7 i 8 możliwa jest również zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie 
maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie 
dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów. 

9. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia spowodowanego przez 
Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do działania w stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie 
termin wykonania Umowy odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia 
wynikający z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia. 

10. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności wskazanych w 
niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, jak również na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy 
Prawo zamówień publicznych - zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.  

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
21 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę 
Umowy.  

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, uzasadnienie 
faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany wynagrodzenia.  

13. W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 
akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 
zmiany.  

 
§ 23. [Postanowienia ko ńcowe]  
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy 

ustawy Prawo budowlane, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem nieważności.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

5. Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane 
będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Strony zobowiązują się informować o każdej zmianie swojego adresu w terminie 2 dni od jej dokonania, listem 
poleconym na adres drugiej Strony. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo wysłane na 
dotychczasowy adres Strony uważa się za doręczone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA  
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