
DZIAŁ IV 
 

PROJEKT UMOWY 
 

Umowy Nr …………………. 
W dniu ………………….. 2018 r. pomiędzy: 
Gminą Lubrza z siedzibą 48-231 Lubrza, ul. Wolności 73, NIP: 755-190-87-27, REGON 531413165, 
zwanym w dalszej w części „Zamawiającym” reprezentowanym  przez: 
Wójta Gminy  – Mariusza Kozaczek 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Joanny Chrobak 
a:  
…………… z siedzibą w ………………. ul.  …………………….. wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w  …………, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 
…………………………, NIP  ………………………., REGON ……………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
………………………………………………… 
( lub )  
Przedsiębiorcą ..........................................................................................................................,  
zam. ...................................................................................... ................................................  
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ….......................................................... 
z siedzibą w ............................................................................................................................... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod                    
nr NIP nr...............................................,  REGON …………………………………                                                        
zwanym dalej „Wykonawcą”   
 

zwane łącznie „Stronami” a osobno „Stroną” 
 

w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej jako „ustawa Pzp” ) w trybie przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

„Przebudowa dróg gminnych i budowa drogi wewnętrznej na terenie Gminy Lubrza” 
obejmująca: 

1) Przebudowę drogi gminnej nr G 107315 O (dz. nr 481/3) relacji Skrzypiec – Dytmarów  
w pasie drogowym w km. od 0+000 do km 0+500 oraz drogi wewnętrznej (dz. nr 225/2) 
w km od 0+000 do km 0+121; 

2) Przebudowę drogi gminnej nr G 107305 O, budowę ciągów pieszych oraz przebudowę 
obiektów towarzyszących w pasie drogowym w Laskowicach w km od 0+000  
do km 0+411; 

3) Budowę drogi wewnętrznej dz. nr 149/3, 83/7, 87/4 Słokowie; 
 

§ 2. 
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 r. 
poz.1570 ze zm.) oraz ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach 
budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach 
budowlanych oraz wymaganiom określonym w STWiOR. 



3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST oraz rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 
z 2016 r. poz.124 ze zm.). 

4. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią 
własność Wykonawcy, należy je wywieźć poza teren budowy oraz zagospodarować  
z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 
r., poz. 21 z późn. zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie koszty, działania i obowiązki 
związane z ich usunięciem, przechowywaniem i z prawidłowym gospodarowaniem nimi.  

 
§ 3. 

1. W terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren 
budowy. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy wynosi na 7 dni od terminu 
przekazania terenu budowy. Kolejność realizacji zadania miejscowościami przedstawia się 
następująco 

1) Słoków; 
2) Skrzypiec; 
3) Laskowice; 
3. Przedmiot umowy należy zakończyć (wykonać) nie później niż w terminie do dnia                              

31 sierpnia 2018 r. 
4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożliwością dotrzymywania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec 
przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.  

 
 

§ 4. 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony 

ustalają zgodnie  z ofertą Wykonawcy na kwotę: 
netto:………………………...zł 
podatek VAT  23 %: …………………. zł                                            
brutto : …………………………… zł 
(słownie brutto: ………………………………………………………………………).  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót, o których mowa w § 1, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu      
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także      
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 
1 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki     
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy    
odpowiednio dostosowana. 

 § 5.  
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozliczane będzie   

na podstawie jednorazowej prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej przez 
Wykonawcę na Zamawiającego w oparciu o protokół odbioru końcowego robót 
przedmiotu umowy. 



2. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru i zatwierdzenie przez Zamawiającego zestawienia 
wartości wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożony i zatwierdzony zostanie 
kompletny operat kolaudacyjny zawierający dokumenty wymienione w § 14 ust. 5.  

3. Do faktury winny być załączone oświadczenia Wykonawcy o braku zaległości 
finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców  
i dalszych podwykonawców, oświadczenia podwykonawców o braku wymagalnych 
roszczeń finansowych wobec Wykonawcy i oświadczenia dalszych podwykonawców  
o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec podwykonawców (według załącznika 
nr 2 i nr 3 do umowy). 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy .................................. . 

5. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę  faktury Zamawiającemu. Płatnikiem jest Gmina Lubrza, 
ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

6. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany  
do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec 
podwykonawców i dalszych podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej 
umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania spłaty wobec podwykonawcy  
na zasadzie odpowiedzialności solidarnej z art. 6471 KC i potrącenia kwoty równej  
tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego (choćby jeszcze 
niewymagalnej) na co Wykonawca wyraża zgodę lub dokonania spłaty należności 
Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawców z kwot pozyskanych 
z zabezpieczenia, o którym mowa w § 16. 

7. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy w przypadku zalegania przez 
Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców i dalszych 
podwykonawców za roboty przez nich wykonane,  Zamawiający  może wstrzymać zapłatę 
faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń 
podwykonawców i dalszych podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawców lub przedłożenia 
cesji wymaganej należności.  

8. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia 
należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie 
przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uczynić wzmiankę o powyższym 
zastrzeżeniu na każdym piśmie Wykonawcy stwierdzającym istnienie wierzytelności, 
których przelewu Wykonawca ma zamiar dokonać pod warunkiem uzyskania na to zgody 
Zamawiającego. 

9. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub 
związaną z niniejszą umową każdą wzajemną płatnością, również niewymagalną, należną 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez 
Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej należności z płatności 
należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia 
przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z umowy. 

 
 
 



§ 6. 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy 

polecać Wykonawcy na piśmie: 
1) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych       

w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR, 
2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji      

Projektowej, 
3) pominąć  zakres robót, który w trakcie wykonywania niniejszej umowy stał się zbędny, 

- a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają                           

w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę  
do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 
ust. 3 umowy oraz zmiany wynagrodzenia  zgodnie z postanowieniami § 7 umowy. 

3. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszą umową, lecz niezbędne do jej prawidłowego 
wykonania, będące w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp robotami dodatkowymi 
rozliczone  zostaną  w ramach odpowiedniej zmiany umowy dokonanej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

§ 7. 
1. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 

jednostkowej robót wynikających z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 
umowy. Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie 
wyższych niż wartości średnie podane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału 
poprzedzającego miesiąc, 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. 

2. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

3. Wykonawca powinien dokonać opisanych w ust. 1 wyliczeń i kalkulacji cen oraz 
przedstawić Zamawiającemu  wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

4. Zasady określone w ust. 1 – 3 dotyczyć będą również robót dodatkowych wprowadzonych  
i realizowanych zgodnie z § 6 ust. 3 umowy. 

 
§ 8. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 

określonym w § 3 ust. 1 umowy; 
2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

2.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane ze zm.( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.); 
2) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiOR i 

przy użyciu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; 
3) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiOR; 
4) realizacja zaleceń przekazanych na piśmie przez Zamawiającego; 
5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających  

na ocenę  prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót; 



6) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego 
terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania; 

7) zgłaszanie na piśmie Zamawiającemu do odbioru robót ulegających zakryciu  
i zanikających w terminie 2 dni przed ich  zakryciem; 

8) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 
na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy  
kontrolach  i wypadkach; 

10) wydanie karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania zgodnej ze wzorem (wzór 
karty - załącznik nr 1 do umowy) w dniu odbioru końcowego; 

11) przedkładanie Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo oraz aneksów  
do tych umów, których przedmiotem są roboty budowlane z określeniem 
szczegółowego ich zakresu, a także projektów ich zmian oraz poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo na roboty 
budowlane oraz aneksów do tych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane z określeniem szczegółowego ich zakresu i ich zmiany  
z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 13 umowy; 

12) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo oraz aneksów do tych umów, których 
przedmiotem są dostawy i usługi i ich zmian z zachowaniem terminów i ustaleń 
określonych w § 13umowy; 

13) ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz 
osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy; 

14) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót  
do zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz 
przynależące do Izby Inżynierów Budownictwa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i/lub kierowania robotami 
osoby wskazane przez Wykonawcę w  Ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których 
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty 
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie 
same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami 
SIWZ. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, 
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 
z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 1, winna być dokonana na piśmie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 



5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób  
niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie podstawowej kadry kierowniczej 
stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 10. 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 
Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 
innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 
 

 
§ 11. 

1. Wykonawca  ustanawia :  
  1)   Kierownika Budowy  (Koordynatora) - …………… tel. ……………….……. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

 
 

§ 12. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 

umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy  
tysiące 00/100 zł), za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie  
gwarancji i rękojmi z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony 
od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami umowy na usunięcie wad; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
dłuższej niż 7 dni – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
 w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy, począwszy od dnia pierwszego przerwy;  

4) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,  
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;  

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,25 % wynagrodzenia 
umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
zwłoki, 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości  1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,  

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                               
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa                             
w § 4 ust. 1 umowy,  

9) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zmiany podwykonawcy, o którym mowa                    
w § 13 ust. 20 zdanie 2 umowy, w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,                    
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 



10) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 19 ust. 1 i ust. 3 umowy, w   
wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę,  

11) jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
zaakceptowany przez Zamawiającego Wykonawca lub inny niż  podwykonawca, czy też 
dalszy podwykonawca – karę umowną w wysokości 8 000,00 zł, (słownie: osiem  tysięcy 
00/100 zł), za każdy stwierdzony przypadek wykonywania robót objętych przedmiotem 
umowy przez taki nieuprawniony podmiot; 

12) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy 
tysiące 00/100 zł) za każdy stwierdzony przypadek wykonywania takiej czynności przez 
nieuprawnioną osobę; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 
1)   za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, w wysokości 0,03 %                                                    
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego –      
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 
3. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w tym 
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych  na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego. 

4. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub    
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wedle wyboru Zamawiającego, bez    
uprzedniego wezwania do zapłaty Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża swoją    
nieodwołalną zgodę.  

5. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, stają się wymagalne następnego    
dnia po zajściu zdarzenia uprawniającego do ich naliczenia.  

6. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej nie będzie możliwe, Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty 
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.  

 
§ 13. 

1. Zlecenie wykonania Robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych Robót. Wykonawca ponosi 
wszelką odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego 
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 
zaniedbania jego własnych pracowników. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy roboty budowlanej. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy, której przedmiotem są roboty budowlane                                    
z podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie                 



7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, 
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy. 

5. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio 
postanowienia ust. 4 zdanie 2. 

6. Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy                                                  
o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia. 

7. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                                      
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy 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. 

9. Zapisy ust. 2-8 stosuje się do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez 

podwykonawcę robót budowlanych oraz o terminie jej płatności, a także o dokonanej 
zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń 
z podwykonawcą robót budowlanych, 

3) informowania Zamawiającego na piśmie z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie 
odbioru robót budowlanych podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu 
możliwości uczestniczenia w ich odbiorze. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
niniejszego zamówienia.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy w terminie 
7 dni zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu,                                 
w terminie wskazanym w ust. 14, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

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, 



3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co ten wyraża swoją 
nieodwołalną zgodę.  

17.  Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, może stanowić 
podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy. 

18. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo 
wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców                              
i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 
podwykonawcom wynagrodzenia. 

19. Zamawiający ma prawo żądać od  Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy 
podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), z którym nie została zawarta Umowa                          
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) na koszt Wykonawcy. 

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
podwykonawca, nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych 
podwykonawcy robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany zmienić 
podwykonawcę na żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin na zmianę podwykonawcy                                             
z uwzględnieniem czasu obiektywnie niezbędnego na wprowadzenie tej zmiany, przy 
czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni. 

21. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

23. W pozostałym zakresie do umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi mają 
zastosowania odpowiednio postanowienia ust. 13-18 niniejszego paragrafu.  

24. Wykonawca zobowiązuje się nałożyć na podwykonawców dalszych podwykonawców,  
przy pomocy, których realizuje niniejszą umowę, obowiązek ustanawiania gwarancji 
jakości dotyczących wykonanych przez nich prac   i robót oraz dostarczonych przez nich 
urządzeń, materiałów i elementów, przewidujących prawo do dochodzenia uprawnień 
gwarancyjnych również przez Zamawiającego. 

25. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu otrzymane od 
podwykonawców, dalszych podwykonawców przy pomocy, których realizuje niniejszą 
umowę, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie otrzymuje od tych podmiotów w związku                                   
z realizacją umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 



26. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana któregokolwiek z Podwykonawców,  
o których mowa w niniejszym paragrafie lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, 
winno być dokonane wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej 
umowy. 

§ 14. 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiór końcowy, 
3) Odbiór pogwarancyjny. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 
mowa w ust.1, wpisem do dziennika budowy. Wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz terminy wyznaczone  
na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub usterek należy wpisać  
w dzienniku budowy. 

3. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu na 1 dzień przed zakończeniem robót. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na 3 dni przed 
zakończeniem robót, podając datę wykonania-zakończenia zadania w formie pisemnej 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty w formie operatu kolaudacyjnego zawierającego: 

1) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami, 

2) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane  
są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 
Kierownika budowy), 

4) protokół spisany wspólnie z Zamawiającym, że teren budowy został uporządkowany  
i nie zostały naruszone prawa osób trzecich. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni      
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. W czynnościach odbioru udział biorą:  
1) przedstawiciele Zamawiającego; 
2) przedstawiciel/e Wykonawcy; 
3) Kierownik budowy/robót; 
4) przedstawiciele Podwykonawców (w przypadku ich występowania). 

9. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 
uznaje się datę wykonania-zakończenia zadania podaną zgłoszeniem gotowości  
do       odbioru końcowego, w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego        
potwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  



11. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i w okresie gwarancji, Zamawiający jest 
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

12. Odbiór na koniec  gwarancji oraz rękojmi dokonany zostanie przed upływem ostatniego       
dnia okresu gwarancji i rękojmi. 

13. Z czynności odbioru końcowego, przeglądu w okresie gwarancji i odbioru        
pogwarancyjnego będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane  
w toku odbioru i przeglądu oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.  

14. Po podpisaniu protokołu potwierdzającego dokonanie odbioru końcowego i odbioru na 
koniec okresu gwarancji i rękojmi, a w przypadku gdy stwierdzono wady - po 
protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
(zwolnienie) zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, o których mowa w § 16 
umowy. 

§ 15. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, w tym  

na wykonane roboty budowlane, dostarczone materiały i urządzenia, na okres  
……. lat, według zasad i warunków określonych we wzorze karty gwarancyjnej 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Tak udzielona gwarancja Wykonawcy na 
przedmiot umowy nie wyklucza możliwości, niezależnego od tej gwarancji, 
dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi. 

2. Okres udzielanej przez Wykonawcę rękojmi na przedmiot umowy jest równy okresowi      
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot umowy. 

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru końcowego, a w przypadku gdy   

stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) dnia następnego 
po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich  wad; 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po okresie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,     

to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  
6. Strony wyrażają zgodę na to, aby koszty usuwania wad  pokrywane były : 

1) w przypadku rękojmi  -  z   zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
2) w przypadku gwarancji - zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty 

gwarancyjnej. 
§ 16. 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, tj. kwotę 
………………………….(słownie złotych : ………………………………………………). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca obowiązany jest wnieść ustaloną w ust. 1 kwotę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
…………………………………….. .  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, służy pokryciu 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
do czasu zakończenia robót stanowi gwarancję zgodną z umową wykonania robót.  
Po odbiorze końcowym jego część w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi.  



5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy  
w terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego, o ile nie 
stwierdzono wad istotnych,  a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni 
od daty potwierdzenia ich usunięcia;  

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi. 
6. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, 
przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w sytuacji  
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru końcowego,  na okres  równy okresowi ich 
usunięcia.    

7. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad w terminie 
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, na okres niezbędny 
do ich usunięcia, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu 
ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1  
przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie. 
Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu spowoduje uruchomienie przez 
Zamawiającego obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń 
związanych z usunięciem takich wad lub usterek. 

 
§ 17. 

1. Poza sytuacjami unormowanymi niniejszą umową i innymi przepisami prawa 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystąpił 
do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami 
inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy; 

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z Dokumentacją 
Projektową, STWiOR, wskazaniami Zamawiającego lub umową;  

5) Zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Wykonawca złoży w sądzie 
oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, lub innego postępowania 
restrukturyzacyjnego, 

6) Zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przez zarząd przymusowy, sprzedaż 
przedsiębiorstwa lub zajęcie poszczególnych składników przedsiębiorstwa określonych  
w art. 551 kodeksu cywilnego, 

7) W przypadku o którym mowa w § 13 ust. 17 Umowy,  
8) Wykonawca nie wykona w terminie obowiązku o którym mowa w § 18 ust. 6 Umowy  

i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie wykona tego obowiązku  
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dodatkowego wezwania. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez 
Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Zamawiający jest uprawniony również do odstąpienia od Umowy w przypadku 
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania przedmiotu umowy do dnia 
odstąpienia od umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu uprawnienie 



obciążenia Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od umowy zastrzeżoną w § 12 
ust. 2 pkt 2) umowy. Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 
formę pisemną pod rygorem nieważności.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawcę oraz 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  
na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca do 5 dni od daty rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy) wystąpi                          
w formie pisemnej o dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających stosując procedurę jak przy odbiorze końcowym, tj. zgodnie  
z § 14 ust. 6 umowy; 

3) w celu zinwentaryzowania robót oraz ich wartości Zamawiający w ciągu 7 dni  
od zgłoszenia o dokonanie odbioru robót przerwanych powoła komisję, w skład której 
wejdą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca odpowiedzialny za dozór będzie 
Wykonawca – do czasu przejęcia terenu budowy pod swój dozór przez Zamawiającego; 

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający przy 
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót przerwanych wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
robót według stanu na dzień odstąpienia wg rozdziału na: 

a) roboty należycie wykonane, za które należy się wynagrodzenie, 
b) roboty wykonane wadliwie, za które nie należy się wynagrodzenie wraz z określeniem      

wartości robót naprawczych obciążających Wykonawcę.  
Protokół inwentaryzacji robót przerwanych stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę; 

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

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu     
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone; 

7) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień wynikających     
z gwarancji jakości jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących w realizacji 
niniejszej umowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz  
do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
w terminie określonym w § 5 ust. 5 umowy;  

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę  
do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 21 dni od daty ich rozliczenia wg cen,  
za które zostały nabyte; 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

§ 18. 
1. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie  

koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń 
losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich  - powstałe  
w związku z prowadzonymi robotami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 



2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które 
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na czas realizacji robót 
objętych umową. 

3. Ubezpieczeniu  podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za wszelkie 
szkody (materialne i osobowe) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 
pracowników i osób trzecich (w tym użytkowników drogi) a powstałe na terenie 
budowy (przekazanego odcinka drogi) między innymi w związku z prowadzonymi 
robotami, ruchem pojazdów mechanicznych, użytkowaniem drogi itp. o wartości nie 
mniejszej niż 700 000,00 zł. 

4. Wykonawca najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy, przedłoży do wglądu 
Zamawiającemu oryginał umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 i przekaże 
potwierdzoną za zgodność oryginałem jej kopię Zamawiającemu.  

5. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia 
dokumentów, o których mowa w ust. 4. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako 
powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w  § 3 ust. 3 umowy. 

6. W przypadku gdy termin zakończenia obowiązywania umowy ubezpieczenia przypada  
w trakcie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca winien przedłożyć 
Zamawiającemu umowę ubezpieczenia na dalszy okres trwania niniejszej umowy  
w terminie 2 dni przed datą wygaśnięcia  ubezpieczenia. W przypadku niewykonania 
powyższego obowiązku przez  Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić  
od umowy w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia ubezpieczenia, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.  

§ 19. 
1. W trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy fizycznej, związanej                      
z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których realizacja polega na 
wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108,) w zakresie czynności opisanych w 
STWiOR  
i przedmiarze robót. Powyższy wymóg nie dotyczy kierowników budowy, kierowników 
robót, inspektorów nadzoru, tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, 
podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 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. 
3. 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, podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę, osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 



1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego 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, imion i 
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia świadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy  
ww. oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 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 obowiązującymi przepisami  o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości 
wynagrodzenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko osób, które świadczyć będą 
czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne                             
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  o ochronie danych osobowych.  

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  
w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt 10) umowy. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 20. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ustawy z dnia                        
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.                         
o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy                    
o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. 



2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem §9 ust. 4 i § 13 ust. 28, niniejszej umowy wymagają 
aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana umowy może być dokonana w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 
w tym w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć               
w chwili zawarcia umowy, a w szczególności, gdy: 

1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy; 
2) wystąpiły roboty dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji 
zamówienia; 

3) zmianie uległy stawki podatku VAT; 
4) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 
4. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w umowie, 

które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany  
te wymagają zgody Wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać zasad 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu  
i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty.  

5. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią 
uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.  

6. Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 
1) umowa;   
2) dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne; 
3) oferta wraz ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym;  
4) inne dokumenty stanowiące część umowy; 
5) przedmiar robót jako element pomocniczy.  

 
§ 21. 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających                     
z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności 
takiej czynności wobec Zamawiającego.  

2. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej Umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu 
Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego. 

3. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, 
Umowa w pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku wskazanym w zdaniu 
poprzednim Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy 
nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne. 

4. Strony są zobowiązane zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu.  
W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez 
Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia, traktuje się jak 
doręczone.  

5. Brak egzekwowania przez jedną ze Stron realizacji obowiązków drugiej Strony w czasie 
obowiązywania niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako zgoda  
na niewykonywanie postanowień umowy lub zmianę jej treści. 

6. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
 

§ 22. 
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze  

dla Zamawiającego i  1 egzemplarze dla Wykonawcy.  



2. Umowa niniejsza zawiera (bez załączników) 18 ponumerowanych i parafowanych stron. 
 

§ 23. 
Integralną część umowy stanowią : 

1) Oferta Wykonawcy, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym: Dokumentacja Projektowa,       

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót i Przedmiar robót. 
 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 - wzór karty gwarancyjnej. 
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o nie posiadaniu zaległości finansowych. 
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o nie posiadaniu wymagalnych roszczeń. 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                     WYKONAWCA: 



                                                                                                          Załącznik nr 1do umowy 
KARTA GWARANCYJNA  
 
Sporządzona w dniu: ………………………. r. 

1. Zamawiający: Gmina Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza 
2. Wykonawca: …………………………………………..  
3. Umowa :  ……………………….. 
4. Przedmiot umowy:„…………………………………………..” 
5. Data odbioru końcowego: ……………………..r. 

Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materiały użyte w ramach umów, o 
których mowa w pkt 3. 
 
Warunki gwarancji  
 

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany 
zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej 
i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, 
techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

3. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi …. lat, od dnia następnego po dniu spisania protokołu 
odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad istotnych przy 
odbiorze końcowym od dnia następnego po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 
odbiorze końcowym. 

5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie. 
6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 
a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami – 

niezwłocznie; 
b) w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 
7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych 

w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu 
podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. 

8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 
9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 
10. Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania 

przechowuje Zamawiający. 
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 
12. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu gwarancji. 
 
Warunki gwarancji podpisali: 
 
……………………………………………..  
Udzielający gwarancji upoważniony  
przedstawiciel Wykonawcy 
 
……………………………………………… 
Przyjmujący gwarancję  
przedstawiciel Zamawiającego 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do umowy 
 
 
 

……………………………………… 
         (miejscowość, data) 

 
 

Oświadczenie 
Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych zaległości 
finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek  podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, dostawców i usługodawców realizujących na moje/nasze zlecenie lub za 
moją/naszą zgodą i wiedzą prace, roboty, usługi i dostawy w ramach umowy nr 
……………………. z dnia ………………………… na realizację zamówienia pn. 
„…………………………………………………………………………….............................”. 
 
W załączeniu przekazuję oświadczenia następujących podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, dostawców i usługodawców opisanych wyżej: 

1. ………………………………………….. 
2. …………………………………………..   

   
 

      ……………………………………… 
              (podpis Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do umowy 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
         (miejscowość, data) 

 
 

Oświadczenie 
Oświadczam(y), że według stanu na dzień dzisiejszy nie posiadam(y) żadnych wymagalnych 
roszczeń finansowych wobec Wykonawcy - firmy 
………………………………………………………….. z/s ul. …………………….., …..-…. 
……………………., realizującej zamówienie pn. 
„………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….” w ramach 
umowy nr …………………………. z dnia …………………r. 
W szczególności oświadczam(y), że wyżej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz 
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / usługodawcy / 
dostawcy*) z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia przysługującego mojej/naszej* 
firmie z tytułu realizacji umowy nr ……………………………… z dnia ………………….. 
zawartej pomiędzy moją/naszą* firm ą (jako podwykonawcą/dalszym podwykonawcą / 
usługodawcą/dostawcą*), a ……………………………….., która to umowa została 
zatwierdzona przez Zamawiającego w dniu ………………….   
 
  
 ……………………………………………………………..…………………. 
                        (podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Usługodawcy/Dostawcy*) 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DZIAŁ V 
Dokumentacja 

                            
1. Dokumentacja zgłoszeniowa robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; 
2. Rysunki techniczne. 
3. Projekt czasowej organizacji ruchu. 
4. Projekt docelowej organizacji ruchu. 
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
6. Przedmiary robót  (element pomocniczy). 
 
 
 
zamieszczono jako załączniki do SIWZ, na stronie internetowej Zamawiającego:   
www.bip.lubrza.opole.pl , zakładka – przetargi. 
 Na wniosek, Zamawiający przekaże SIWZ i załączniki w wersji elektronicznej. 


