
BZ/ZP.03/27/03/17.              Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Umowa (projekt) 

 

zawarta w dniu ................................, we Włocławku Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

„SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek, wpisanym 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095781, 

NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, o kapitale zakładowym w wysokości 16 391 800 zł, 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

1. .............................................. 

2. …………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na wykonaniu 

robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku socjalno-biurowego znajdującego się 

na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. przy  

ul. Komunalnej 4 we Włocławku. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje następujące roboty:  

a) Wymiana stolarki okiennej z istniejących drewnianych okien na okna PVC w kolorze białym, 

w ilości 44 szt. 

b) Ocieplenie stropodachu. 

c) Ocieplenie ścian zewnętrznych. 

d) Wykonanie napraw istniejących tynków na kominach, zabezpieczenie betonowych czapek, 

oraz wykonanie daszków z blachy nierdzewnej nad otwartymi kanałami wentylacyjnymi. 

e) Wykonanie napraw istniejących tynków na ogniomurach, wykonanie nowych obróbek 

blacharskich ogniomurów. 

f) Demontaż istniejących rynien i rur spustowych oraz montaż nowych. 

g) Wykonanie cokołu i opaski budynku. 

h) Wymiana instalacji c.o. 

 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. 

 Hermetyzacja instalacji c.o. poprzez likwidację odpowietrzenia rurowego i naczynia 

wzbiorczego typu otwartego, oraz zamontowanie zabezpieczenia instalacji c.o. poprzez 

naczynie wzbiorcze przeponowe. 

 Remont pomieszczenia rozdzielaczowego (niskich parametrów), polegający na 

uzupełnieniu tynków, malowaniu oraz wykonaniu studni schładzającej i montażu pompy 

zatapialnej. 
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i) Wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach, w których wymieniona zostanie stolarka 

okienna i grzejniki.  

j) Demontaż i montaż istniejących krat okiennych. 

k) Roboty elektryczne. 

 Modernizacja istniejącej instalacji odgromowej. 

l) Roboty sanitarne. 

 Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami,  

oraz włączenie rur spustowych do przykanalików. 

m) Wykonanie chodników. 

n) Renowacja terenów zielonych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze: 

1) specyfikacją istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, 

2) dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy, 

3) złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy, 

4) kosztorysem, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, 

5) obowiązującymi przepisami i normami. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac stanowiącym przedmiot umowy. 

5. Roboty mają być wykonane z materiałów fabrycznie nowych w I gatunku dopuszczonych  

do powszechnego stosowania, posiadające atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty, 

uwarunkowane normą i przepisami, które będą wbudowane po zatwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru i przedłożone w czasie odbioru. 
 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 6 m-cy od daty podpisania 

umowy. 

 

§ 3 
1. Wszystkie wykonywane prace budowlano-montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, 

z zachowaniem przepisów bhp i ppoż, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego. 

2. Roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1, będą prowadzone w czynnym obiekcie, Wykonawca 

jest zobowiązany, zorganizować roboty budowlane w sposób, aby nie narażać użytkowników obiektu 

i osoby trzecie na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, powodujące 

niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych 

środków ostrożności. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do przedłożenia Inspektorowi Nadzoru 

inwestorskiego, opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), o którym mowa w treści 

art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)  

oraz § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 

§ 4 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. protokolarne przekazanie terenu budowy, w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, 

2. przekazanie Wykonawcy dziennika budowy, w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy, 
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3. wskazanie terenu dla potrzeb zaplecza budowy oraz punktów poboru energii elektrycznej i wody  

dla potrzeb budowy i zaplecza, 

4. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy, 

5. uczestniczenie w naradach zwołanych przez Wykonawcę, 

6. zagospodarowanie i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych, 

7. zorganizowanie odbiorów robót zanikających w terminie 5 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia 

przez Wykonawcę wykonania robót do odbioru. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół 

odbioru robót zanikających, który winien być podpisany przez obie strony umowy oraz przez 

Inspektora Nadzoru, 

8. zorganizowanie odbioru końcowego robót budowlanych w terminie 7 dni od daty zgłoszenia  

i potwierdzenia przez Wykonawcę wykonania robót do odbioru oraz potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru gotowości do odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot umowy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru 

końcowego robót budowlanych, który winien być podpisany przez obie strony umowy oraz przez 

Inspektorów Nadzoru, 

9. zorganizowanie odbioru pogwarancyjnego, z czynności którego zostanie sporządzony protokół 

odbioru pogwarancyjnego robót budowlanych, który winien być podpisany przez obie strony umowy 

oraz przez Inspektorów Nadzoru. 

 

§ 5 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, 

europejskimi i polskimi normami oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 

bezpieczeństwa, 

2. złożenie najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczeń o podjęciu obowiązków przez 

kierownika budowy, 

3. dostarczenie i zabezpieczenie na własny koszt fabrycznie nowych materiałów do realizacji 

przedmiotu umowy, 

4. zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji, 

5. zapewnienie na własny koszt zaplecza sanitarnego dla swoich pracowników, 

6. zabezpieczenie i ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy oraz materiałów budowlanych od dnia 

przekazania, o którym mowa w § 4 ust. 11 niniejszej Umowy, 

7. korzystanie z przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

8. pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy, 

9. nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

10. zabezpieczenie placu budowy w taki sposób, aby prowadzone roboty budowlane nie powodowały 

zagrożenia dla życia i zdrowia osób trzecich, 

11. przedkładanie przez kierownika budowy, Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, wniosków 

materiałowych przed wbudowaniem materiałów, 

12. niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykonaniu robót zanikających 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

13. bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych  

lub zamiennych w terminie dwóch dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

14. informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość 

robót lub na termin zakończenia robót, 
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15. składowanie zdemontowanych elementów i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, 

16. zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu 

pracowników i osób trzecich, 

17. przewrócenie elementów istniejącego budynku i terenu przyległego do budynku, w które 

Wykonawca będzie ingerował w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

18. doprowadzenie przez Wykonawcę po zakończeniu robót budowlanych elementów, nieobjętych 

zakresem przedmiotu zamówienia, do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, 

19. uiszczenie opłat za media dla potrzeb budowy i zaplecza, 

20. uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego dotyczących realizacji 

przedmiotu umowy, 

21. naprawa lub pokrycie kosztów naprawy w przypadku uszkodzeń powstałych na skutek wykonywania 

robót budowlanych, 

22. uporządkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie później niż termin przeprowadzenia 

komisyjnego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, 

23. doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych 

zakresem przedmiotu umowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, 

24. zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

25. usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi 

i gwarancji, 

26. przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, 

27. przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, 

28. odnotowanie przez kierownika budowy każdego przypadku rozpoczęcia realizacji robót przez 

nowego podwykonawcę, pod rygorem nałożenia przez Zamawiajacego na Wykonawcę kary 

umownej, o której mowa w § 14 ust. 2 lit. l). 

29. Wykonawca w dniu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu wszelkie wymagane przepisami 

prawa dokumenty, w szczególności:  

a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem, z przepisami  

i obowiązującymi Polskimi Normami, 

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wad ukrytych, 

c) protokoły badań i sprawdzeń instalacji, 

d) gwarancje jakości na wykonane roboty, 

e) świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i deklaracje właściwości użytkowych  

na materiały wbudowane przez Wykonawcę, 

f) protokoły odbioru robót ulegajacych zakryciu i i zanikających, 

g) wyniki pomiarów, kontroli oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych – jeżeli takie wystąpiły, 

h) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prac 

budowlanych, 

i) świadectwo charakterystyki energetycznej. 
 

§ 6 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne w okresie ważności umowy, zgodnie  

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i wybraną w trybie przetargu nieograniczonego  

ofertą Wykonawcy (załącznik nr 3 do umowy), na kwotę: 

Cena netto: .............................. zł (VAT ......... %) = ........................ zł 

Cena brutto: ................................................... zł (słownie: ..................................................... 
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……………………………………………………………………………………...………….) 

2. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest dokumentacja 

projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter 

pomocniczy. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji projektowej, jak również nieujęte 

w dokumentacji projektowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,  

w szczególności: podatek od towarów i usług (VAT), koszt wszelkich robót przygotowawczych, 

koszt prac związanych z zabezpieczeniem placu budowy, koszty utrzymania zaplecza, koszt dozoru 

zaplecza i placu budowy, koszt oznakowania robót na czas budowy, koszt prac porządkowych, koszt 

ubezpieczenia, koszt fabrycznie nowych materiałów budowlanych, koszt ich dostawy i montażu, 

koszty napraw, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty badań i sprawdzeń 

instalacji, itp. 

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

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

paragrafu. 

 

§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie wystawionej faktury VAT  

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.  

2. Ceny robót w załączonym do niniejszej Umowy kosztorysie Wykonawcy nie będą podlegały 

waloryzacji ze względu na inflację.  

3. Termin, o którym mowa w ust. 1, rozpocznie swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia 

następujących przesłanek: 

1) przeprowadzenie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót, zakończonego 

sporządzeniem protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 pkt. 8 niniejszej umowy. 

Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów 

odbiorowych, 

2) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, względem, których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną 

odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi 

robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umowy o podwykonawstwo lub związane  

z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umowy o podwykonawstwo, zostały przez 

Wykonawcę uregulowane, 

3) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelaryczngo zestawienia 

należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane 

roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, 

stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo. 

4. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 

powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załącznik  

nr 5 i 6 do umowy. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany  

w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 

Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa  

w ust. 3 ust. 2, o treści wskazanej w ust. 4, w stosunku, do których Zamawiający ponosi solidarną 

odpowiedzialność na zasadzie art. 647 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,  
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że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności 

zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, którego 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należnego wynagrodzenia,  

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej 

o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

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

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,  

o której mowa w ust. 10 pkt. 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt. 2, Zmawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

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

lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 

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

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa  

w ust. 11 pkt. 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 10 pkt. 2. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu oferty, 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, 

za wyjątkiem robót w zakresie:  

1) ……………………………………………………………… ,  

2) ……………………………………………………………… ,  

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców) – jeżeli z treści oferty 

Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 
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podwykonawcy/podwykonawcom, w tym podwykonawcy (podwykonawców), na którego (których) 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

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

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

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia  

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w szczególności w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, 

wskazany w § 2; 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 

przez Zamawiającego; 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny 

jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2  

pkt 3; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,  

z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający i osoby przez niego 

uprawnione; 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności  

za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego;  

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

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

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu  

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadkach, o których mowa w ust. 3.  

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

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
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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 2% wartości umowy, 

wskazanej w § 6 ust. 1, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi 

transportowe.  

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50.000 złotych brutto.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy  

niż określony w ust. 3 pkt. 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie  

  go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.  

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2–11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.  

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2–11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane,  

które wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, 

realizowanych przez podwykonawców.  

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie 

traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 

do naliczenia Wykonawcy kar umownych.  

19. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryterów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołaywał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

20. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje  

w trakcie jego realizacji, Wykonawca, w terminie do 3 dni na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  

lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy.  

21. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

22. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób  

do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację zamówienia.  
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§ 9 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w tym zaplecze budowy,  

w szczególności poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robot. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywane roboty od momentu 

przejęcia plac budowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu  

i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia przez cały okres realizacji 

umowy na sumę ubezpieczeniową stanowiącą co najmniej równowartość wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 

6. Ubezpieczeniu podlega plac budowy, mienie i roboty budowlane, z tytułu szkód które mogą zistnieć 

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

 

§ 10 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru robót i wyznaczyć odpowiedni 

termin do ich usunięcia, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu może: 

 naliczyć kary, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt. b niniejszej umowy. 

 zlecić usunięcie wad innej osobie na koszt Wykonawcy. 

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

 obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, 

 odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych 

z tym kosztów. 

 
§ 11 

1. Zamawiający powołuje: 

1) Inspektora Nadzoru z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w osobie: 

………………………………………, upr. bud. nr: .............................nr tel.: ..........................; 

2) Inspektora Nadzoru z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji  

i urządzeń sanitarnych, w osobie:  

………………………………………, upr. bud. nr: .............................nr tel.: ..........................; 

3) Inspektora Nadzoru z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 

elektrycznych, w osobie: 

………………………………. nr. tel. …………………., upr. bud. nr: ………………., 

4) Starszego Inspektora ds. BHP: ……….……………… tel. ……………… 

2. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji: 

1) Kierownika Robót Budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: 

……………………...; upr. bud. nr: .............................nr tel.: ..........................;  

3. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 2, w stosunku do osób 

wskazanych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego.  
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4. Zamawiający nie może odmówić zgody na dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 2, jeśli będzie 

ona spowodowana rozwiązaniem umowy z Wykonawcą z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie, 

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 może nastąpić pod warunkiem, że osoba wskazana  

w wykazie, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, zostanie zastąpiona osobą o równorzędnych  

lub wyższych kwalifikacjach, a zmiana ta będzie zgodna z przepisami ustawy – Prawo zamówień 

publicznych.  

6. Zapisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, w tym do podwykonawcy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  

lub kryteriów selekcji.  

 

§ 12 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane 

roboty budowlane na okres ………… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 8.  

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane urządzenia na 

okresy, określone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krótsze niż 24 miesiace, które 

rozpoczną swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4  

ust. 8. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru końcowego zapewnić 

Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.  

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace 

budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięci wad fizycznych, jeżli wady te ujawnią się  

w ciągu terminu określonego gwarancją. 

5. Termin udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 4, wynosi …… miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 8. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

powiadomienia go o wadzie.  

8. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowić będzie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi  

lub zagrażała będzie szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia  

się szkody. 

9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie a następnie 

potwierdza na piśmie, które to prześle Wykonawcy faksem, e-mailem lub listem poleconym. 

10. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt  

i ryzyko Wykonawcy.  

11. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

12. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić  

z Zamawiajacym. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 



 

 

 

11  

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji 

zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w rozdz. III pkt 11 SIWZ.  

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz osób 

biorących udział w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą 

wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób 

wykonujących czynności wymienione w rozdz. III pkt 11 SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia 

tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku,  

o którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w wyznaczonym przez 

Zamawiajacego terminie:  

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie  

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy;  

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

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

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

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

(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe  

do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

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

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

6. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę, 

Zamawiający naliczy kary umowne, o której mowa w § 14 ust. 2 lit. i lub odpowiednio  

w § 14 ust. 2 lit. j lub odpowiednio w § 14 ust. 2 lit. k. Zamawiający może także odstąpić  

od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1  lit. h, w związku  

z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. 2 lit. c.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 

zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia osób, o których owa w ust. 1 na umowę o pracę oraz 

zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego 

obowiązku. 
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§ 14 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu 

umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej  

od terminu określonego w § 2 niniejszej umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu 

umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony  

od terminu usunięcia wad wyznaczonego przez Zamawiającego przy odbiorze, zgodnie z § 10 

ust. 1 pkt. a, albo od upływu terminu określonego w § 12 ust. 7 niniejszej umowy, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

d) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

w wysokości 5% wartości brutto niezapłaconej należności, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,5% wartości brutto niezapłaconej należności za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

f) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1.500,00 zł brutto 

za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

g) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony 

przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% 

wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 

10, 

i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 – w wysokości  

po 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w rozdz. III 

pkt 11 SIWZ, 

j) za zwłokę w dostarczeniu wykazu osób, o których mowa w § 13 ust. 2 – w wysokości  

po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2, 

k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o której mowa w § 13 ust. 3  

– w wysokości po 500,00 zł za każdy dziń zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 

ust. 3, 

l) W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 pkt. 28 – w wysokości  

1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek realizacji robót przez podwykonawcę, którego 

udział w realizacji zamównie anie został odnotownay w dzienniku budowy. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących 

przypadkach: 

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego,  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w treści § 6 ust. 1 niniejszej umowy,  

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia, o którym mowa w § 4 pkt. 8. 
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b)  z tytułu odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 

naliczona będzie kara w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa  

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zobowiązania z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone Wykonawcy z należności za wykonane 

roboty budowlane. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiajacego kwoty z płatności 

należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 15 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej  

w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy 

o zapłatę kar umownych.  

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..) stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru 

końcowego robót.  

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, wynosząca 30% wartości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………………………………… złotych  

(słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi.  

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i ust. 7. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
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nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

 

§ 16 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany w treści niniejszej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy  

lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenia terminu realizacji umowy i wartości umowy w przypadku gdy wystąpi 

konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego,  

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;  

2) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, na nowego Wykonawcę: 

a) powstałego w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 

oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców;  

3) w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze pózn. zm.) i jest mniejsza od 15% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

4) przedłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie 

wykonania umowy w okresie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe – potwierdzonego pisemnie 

przez przez inspektora nadzoru w dzienniku budowlanym, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; 

5) przedłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne  

od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia  

w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 

władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej; 

6) przedłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku 

skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia prac 

przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło  

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu 
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realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy 

nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych; 

7) przedłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej; 

8) przedłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących 

wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzania uzgodnień 

(ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji 

przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może 

skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia wykonawcy zawartego  

w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy; 

9) przedłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, (do których wykonania wystarczy 

zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych, jako wykonanie przez Wykonawcę 

zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie,  

a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,  

z zastrzeżeniem pkt. 14; 

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu; 

11) konieczność dokonania wymiany osób reprezentujących strony w umowie; 

12) dokonanie podczas okresu obowiązywania umowy zmiany zgłoszonej przez Wykonawcę 

osoby, o której mowa w § 11 ust. 2 niniejszej Umowy; 

13) dokonanie zmiany wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, na skutek 

niewykonania pełnego zakresu robót (roboty zaniechane); 

14) dokonanie zmiany zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy, na skutek 

obowiązków, wynikających z decyzji lub uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia umowy; 

15) konieczność wykonania robót zamiennych, do których wykonania potrzebna jest zgoda 

Zamawiającego oraz projektanta, zachodzi w sytuacji, gdy: 

 materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte 

przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; 

 w trakcie wykonania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego; 

 w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma) 

 w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną 

technologię wykonania robót. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 10), dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do 

podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia 

zgody przez Zamawiajacego na dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa 

lub dokonanie zmiany podwykonawcy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 13), dokonanie zmiany wynagrodzenia jest możliwe  

po sporządzeniu przez Wykonawcę protokołu robót zaniechanych, zgodnie z cenami wynikającymi 

z kosztorysów ofertowych, stanowiących integralną część Umowy, a następnie jego zaakceptowaniu 

przez Zamawiajacego. 

4. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie i podpisana przez 

obie strony pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

5. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 10) i 12) nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy,  

a wyłącznie uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 17 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy:  

1) Zamawiającemu w następujących przypadkach:  

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Odstąpienie od umowy w takim wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach,  

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego lub niniejszą umową,  

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej 

zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość  

w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności) lub zostanie wszczęte postępowanie 

likwidacyjne,  

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,  

e) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo 

wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,  

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,  

g) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1, 

h) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2 lub 3, 

i) jeżeli łączne zobowiązania z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych przekroczą 

równowartość 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, 

j) jeżli Wykonawca nie będzie posiadał aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub w wymaganej 

wysokości, o której mowa w § 9 niniejszej umowy. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 lit. b–h, odstąpienie od umowy może nastąpić  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1  

pkt 1 lit. b–h.  

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

odstąpienia oraz powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  



 

 

 

17  

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

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie  

od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

d) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

 

§ 18 

1. Zamawiający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością  

i Środowiskiem oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz 

OHSAS 18001. 

2. W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi 

zagrożeniami, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 

b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa, 

c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa, 

oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

 

§ 19 
Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy stroną poddają rozstrzygnięciu 

właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20 

Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności z umowy na osobę trzecią,  

bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

§ 22 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

 

 

            ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 

 
 

………………………………………                                                    …………………………………….. 
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Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Dokumentacja projektowa. 

3. Oferta Wykonawcy. 

4. Kosztorys wykonawczy. 

5. Oświadczenie podwykonawcy.  

6. Oświadczenie dalszego podwykonawcy. 

7. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w § 18 ust. 2 Umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19  

Załącznik nr 5 do Umowy 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
       nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

Włocławek, dnia …………………………... 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Reprezentując 

……………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                          Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

będącego podwykonawcą 

…………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                          Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

w zakresie 

………………………………………………………………………………………………………….... 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: 

……………………………………………………………………………………………………............. 

realizowanym w ramach umowy nr ………………………………………… z dnia …………………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.: PGK „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek  

z Wykonawcą: …………………………………………………………………………………………… 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: ………………………………… 

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

w kwocie: …………… 

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

za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do ……………………………… 

netto: …………………………………… 

podatek VAT: ………………………………………. 

brutto: ………………………………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia 

……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika robót 

budowlanych Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

 

 

 

………………………………………… 
         (podpis) 
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Załącznik nr 6 do Umowy 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
(Dalszy podwykonawca) 

 

 

Włocławek, dnia ………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Reprezentując ……………………………………………………………………………………………. 
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

będącego Dalszym Podwykonawcą ……………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie ………………………………………………………………………………………………... 
(rodzaj robót) 

na zadaniu ……………………………………………………………………………………………….. 

realizowanym w ramach umowy nr ………………………………………. z dnia …………………….. 

zawartej przez Zamawiającego, PGK „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek  

z Wykonawcą: …………………………………………………………………………………………… 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy ……………………………… 

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

w kwocie ……………………………………………………….  

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

za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do ……………………………. 

netto: ……………………………………………. 

podatek VAT: ………………………………….. 

brutto: …………………………………………… 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr ………………………….. z dnia ……………………………… 

oraz protokołem wykonanych robót, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika 

robót budowlanych Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.  

 

 

 

………………………………………… 
(podpis) 

 
 


