
U M O W A   N R    /2018

zawarta w dniu ……………….

pomiędzy  Polskie  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną   z 
siedzibą  w  32-200  Miechów,   Sienkiewicza  24,  zwaną  
w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez:
1. ..................................................
a     

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………………….
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty z dnia ………………….Wykonawcy w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 „Budowa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich rodzin 
w miejscowości Strzeżów Drugi”

  
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020. Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiej-
skich.

Strony zgodnie oświadczają, co następuje:

Integralną częścią umowy jest :
1. SIWZ z załącznikami
2. Oferta Wykonawcy z dnia………………………..

§ 1 Przedmiot umowy

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na  rozbudowie by-
łego budynku oświatowego tj.  Szkoły Podstawowej  w Strzeżowie Drugim  z przeznacze-
niem na Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością intelektualną  i ich rodzin.

Zakres umowy obejmuje dwa zadania: 

Zadanie nr 1 „Budowa Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich rodzin 
w miejscowości Strzeżów Drugi”

W tym w szczególności: 
1. Roboty budowlane  

1.1. Więźba dachowa z pokryciem 
1.2. Stolarka okienna
1.3. Stolarka drzwiowa
1.4.Malowanie i okładziny ścian
1.5. Docieplenie ścian
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1.6.Tynki wewnętrzne
1.7. Podłoża i posadzki

2. Instalacje wod-kan, gaz i CO
2.1. Instalacja sanitarna zewnętrzna
2.2. Instalacja wodociągowa zewnętrzna 
2.3. Instalacja wodociągowa wewnętrzna
2.4.Instalacja sanitarna wewnętrzna
2.5.Instalacja centralnego ogrzewania
2.6. Technologia kotłowni gazowej
2.7. Instalacja elektryczna i AKPiA
2.8. Instalacja wod-kan w pomieszczeniach kotłowni
2.9. Instalacja gazowa kotłowni

3. Instalacje elektryczne

Zadanie nr 2 „ Zagospodarowanie terenu wokół nowopowstałego Centrum Wsparcia Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną  i ich rodzin w Strzeżowie II ".

1. Utwardzenie terenu
2. Przebudowa zjazdu

2.2. Szczegółowy zakres robót wynika z załączonej do umowy: dokumentacji projektowej, przedmiarów 
robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych , SIWZ, oferty Wykonawcy.

2.3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy w ramach zadań należy:
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, wynikające z projektu budowla-

nego i wykonawczego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian wbudowanych materiałów i urzą-
dzeń na etapie realizacji robót wynikające z konieczności zmiany technologii robót.

3. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót przedstawić do akceptacji Inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego karty techniczne, katalogowe i certyfikaty urządzeń i materiałów pro-
ponowanych do wbudowania odpowiadające wymaganiom dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty podpisania umowy harmono-
gram rzeczowo-finansowy w rozbiciu na poszczególne lata realizacji, uwzględniający założone 
terminy płatności faktur częściowych.

5. Zakres robót obejmuje opracowanie dokumentacji powykonawczej tj. dokumentację budowy  z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.

6. Po wykonaniu całości prac Wykonawca opracuje komplet pomiarów instalacji elektrycznej oraz 
prób szczelności instalacji i przyłączy wodno – kanalizacyjnych oraz wszystkie wymagane próby 
i badania przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem kompletnych dokumentów zwią-
zanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanej inwestycji.

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwy-
konawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj:

-  czynności  związane  z  wykonaniem  robót  ogólnobudowlanych  oraz  wszelkie  czynności 
obejmujące  prawidłowe  wykonanie  robót  budowalnych,  dla  których  nie  są  wymagane 
uprawnienia budowlane ani szczególne kwalifikacje, w szczególności czynności wskazane w 
STWiOR  związane  z  wykopami,  rozbiórką,  układaniem,  prowadzeniem  instalacji, 
zasypywaniem,  mieszaniem,  rozładunkiem itp.  które  pracownik  wykonuje  we  wskazanym, 
określonym  czasie  i  miejscu  pod  nadzorem  wykonawcy  lub  osoby  kierownika  robót/ 
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kierownika  branżowego,  odpowiedzialnego z tytułu  posiadanych  uprawnień  za  prawidłowo 
wykonaną robotę budowlaną.

II.  Integralną  częścią  umowy są  przedmiary  robót,  dokumentacja  projektowej,  Specyfikacja  Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót, SIWZ, oferta Wykonawcy z dnia ……………

III.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszystkie  opisane  Dokumentacją  oraz  STWiORB  roboty 
budowlane niezbędne do realizacji  przedmiotu Umowy w tym Wykonanie projektu zastępczej organizacji 
ruchu na czas prowadzonych robót wraz z wykonaniem oznakowania objazdów ( jeśli wymagane).

§ 2.
Wynagrodzenie i warunki płatności 

I. Strony ustalają  wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą
    Wykonawcy, na kwotę : zadanie nr 1- w wysokości …………..zł netto (słownie: …./100) wraz z podatkiem 

…% VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……………zł (słownie: …………/100),  zadanie 
nr 2- w wysokości …………..zł netto (słownie: …./100) wraz z podatkiem …% VAT, co łącznie stanowi 
kwotę brutto w wysokości ……………zł (słownie: …………/100).

II. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.  
III.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi 

Umową.
V. Rozliczenie zadania częściowego nr 1 -  za wykonanie przedmiotu zamówienia rozliczenie odbędzie 
się fakturami częściowymi za poszczególne elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo- finanso-
wym. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwe-
storskiego  danego ukończonego elementu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-fi-
nansowym. 
Dopuszcza się fakturowanie częściowe.

1.1. Rok 2018
Maksymalnie 2 faktury, Łączna suma wartości faktur w 2018 roku nie może przekroczyć 20% 
wartości zadania brutto.
1.2. Rok 2019
Dopuszcza się fakturowanie częściowe, maksymalnie 3 faktury.
Łączna suma wartości faktur w 2019 roku nie może przekroczyć  45% wartości zadania brutto.

             1.3. Rok 2020 Faktura końcowa w wysokości min 35 % wartości całego zdania brutto po dokonaniu 
odbioru końcowego zadania.

VI. Rozliczenie zadania częściowego nr 2 - jedna faktura wystawiona na zakończenie realizacji zadania , po 
dokonaniu odbioru końcowego zadania,  wystawiona nie wcześniej niż w marzec 2020r.
 
ςΙΙ. Wynagrodzenie będzie  płatne  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  faktur  wraz  z  zestawieniem 

wykonanych  prac,  przelewem  na  konto  Wykonawcy  lub  odpowiednio  Podwykonawcy  i  dalszego 
Podwykonawcy,  wskazane  przez  Wykonawcę,  lub  odpowiednio  przez  Podwykonawcę  i  dalszego 
Podwykonawcę,  na  podstawie  rachunku  lub  faktury  VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę,  przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

ςΙΙΙ. NIP Zamawiającego: 
            NIP Wykonawcy:       

ΙΞ. Wykonawca nie może przelać na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy, w tym również wierzytelności przyszłych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

Ξ. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć,  wraz  z  okresowym  rozliczeniem  należnego  mu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem 
nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom,  dotyczące  tych  należności  których  termin  upłynął  w  poprzednim  okresie 
rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających 
je  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców  lub  inne  dowody na  potwierdzenie  dokonanej 
zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy  w  uregulowaniu  wszystkich  wymagalnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających  z  Umów o podwykonawstwo.  Kopia 
Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy
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§ 3. Terminy 

I. Termin wykonania przedmiotu umowy:
          1.1 Zadanie częściowe nr 1:

1. Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy
2. Zakończenie – 28.02.2020r.         
                                                                                          

1.2 Zadanie częściowe nr 2:
1. Rozpoczęcie - 01.03.2020r (jednak nie wcześniej niż po zakończeniu realizacji zadania nr 
1)
2. Zakończenie – 15.06.2020r.

II. Rozpoczęcie  realizacji  robót  budowlanych  przez  Wykonawcę  nastąpi  po  dniu  przekazania  przez 
Zamawiającego  Dokumentacji  projektowej  oraz  STWiORB  i  po  protokolarnym  przejęciu  Terenu 
budowy przez Kierownika budowy.

  § 4. Personel uprawniony 

Zamawiający ustanawia : 
1. Główny Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego –  Kierownik  zespołu w osobie  ……………..zamieszkały 
…………………posiadający uprawnienia  budowlane do kierowania  robotami  budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno  -budowlanej  …………………..wpisany  na  listę  członków  Małopolskiej  Izby  Inżynierów 
Budownictwa
2. Inspektor  nadzoru  w specjalności  instalacyjnej  w zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 
elektroenergetycznych  w  osobie  ……………….zamieszkały  ………………….posiadający  uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi …………………….wpisany na listę członków Małopolskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa
3. Inspektor  nadzoru w specjalności  instalacyjnej  w zakresie  instalacji  wodnych  i  kanalizacyjnych w osobie 
………….posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi …………..
4. Inspektor nadzoru w specjalności  drogowej (zadanie nr 2) w osobie ………….posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi …………..

II. Osoby wskazane w ust. I pkt. 1-4 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo   budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez:

a/  sprawowanie  kontroli  w zakresie  zgodności  realizowanych prac  budowlanych z dokumentacją 
projektową,  pozwoleniem  na  budowę,  obowiązującymi  w  Polsce  przepisami  oraz  polskimi 
normami,

b/  sprawdzanie  jakości  wykonywanych  prac  budowlanych  oraz  zainstalowanych  urządzeń  i 
wyposażenia,  a  także  niedopuszczenie  do  zastosowania  urządzeń  i  wyposażenia 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c/ sprawdzanie i odbiór prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek.

III / Wykonawca ustanawia :
a) kierownika budowy w osobie ……………….posiadającego uprawnienia budowlane  do kierowania budową 
lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  nr  ……………wpisanego do 
………..
b) kierownika robót ………….posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie  instalacji wodnych i kanalizacyjnych nr ………………….
c) kierownika  robót  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w 
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych    i  elektroenergetycznych  bez 
ograniczeń nr ……………
c) kierownika  robót  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w 
specjalności drogowej (zadanie nr 2) nr ……………
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IV / Inspektor nadzoru oraz Kierownik robót działają w granicach umocowań określonych przepisami ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

V/   Inspektor nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  zwoływania  w  razie  konieczności  narad 
koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego.

VI /  Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 
zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu 
robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

VII/   Kierownik  budowy  oraz  odpowiedni  kierownicy  robót  są  zobowiązani  uczestniczyć  w  naradach 
koordynacyjnych.

VIII/  Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestników narady koordynacyjnej  o terminie i  miejscu 
narady,  prowadzi  naradę  i  zapewnia  jej  protokołowanie,  
a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

§ 5 Obowiązki Zamawiającego 

I. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

II. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentacji 
projektowej i STWiORB w wersji papierowej.

III. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Zamawiający jest także zobowiązany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i książki obmiarów w dniu protokolarnego przekazania 

Terenu budowy,
d) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 5 dni roboczych od dnia powiadomie-

nia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, 
e) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
f)terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

V. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:
a) robót ulegających zakryciu,
b) robót zanikających, 
c) częściowych,
d) końcowego całości robót,

VI. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu Zamawiają-
cego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

VII. Zamawiający dokona  komisyjnego  odbioru  końcowego robót  budowlanych będących  przedmiotem 
Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wy-
konawcy, przystępując do odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę za-
kończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 14 dni roboczych.

VIII. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w termi-
nach wynikających z Umowy. 

IX. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z robotami ziemnymi.  Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywa-
nia ich oceny,

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

−

  § 6 Obowiązki Wykonawcy 

I. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z 
Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami 
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Inspektora  nadzoru inwestorskiego,  zasadami wiedzy technicznej  oraz przepisami  prawa po-
wszechnie obowiązującego.

II. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  na zasadach ogólnych  za szkody związane z realizacją 
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.

III. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpo-
wiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający po-
nosi odpowiedzialność. 

IV. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.
V. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za ja-

kość zastosowanych do robót materiałów.
VI. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postano-

wieniach Umowy:
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót,  posiadających niezbędne uprawnienia bu-

dowlane, zgodnie z przepisami PrBud,
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniają-
cych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB, 

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę,

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach ro-
bót,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 
odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy,
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dzienni-

ka budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
k) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,
l) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Zamawiający dopuszcza Podwykonaw-

ców do udziału w realizacji Umowy.
m) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć.
VII. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:

a) Dziennik budowy, 
b) protokoły odbioru robót 
c) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

VIII. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i  przekazanie Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do akceptacji kompletu dokumentacji powykonawczej ( 2 egz) w formie pisemnej 
(papierowej)  i  przekazanie  jej  Zamawiającemu  na  5  (pięć)  dni  przed  terminem  odbioru 
końcowego  przedmiotu  umowy.  Zgodnie  z  art.  3  pkt.  14  Prawa  Budowlanego  przez 
dokumentację powykonawczą  należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

IX. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu   po  ich  zakończeniu  oraz  umożliwić 
Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  sprawdzenie  każdej  roboty  zanikającej  lub  ulegającej 
zakryciu.

X. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom,  Wykonawca  
 będzie pełnił  funkcję  koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i  usuwania 
ewentualnych  Wad.  Wykonawca  odpowiada  za  działania  lub  uchybienia  każdego 
Podwykonawcy.

XI. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy,  Wykonawca  jest 
zobowiązany zgłosić danego podwykonawcę (nazwa firmy, siedziba), przedłożyć projekt umowa 
a  następnie  po  zaakceptowaniu  projektu  przez  zamawiającego  w  terminie  7  dni  od  dnia 
podpisania  umowy  z  podwykonawcą  złozyc  zamawiającemu  kopię  zawartej  umowy  z 
podwykonawcą. 

XII. Od  daty  Odbioru  końcowego  do  wystawienia  Protokołu  odbioru  ostatecznego,  Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 
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którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a 
spowodowanej:

α) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego dotyczy 
przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umo-
wy; 

β) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego

XIII. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 
podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, 
w związku z realizacją Umowy.

XIV. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

XV. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z po-
stępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbio-
rom częściowym.

XVI. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy.

XVII. Skompletowana dokumentacja  powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej , w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia zgłoszenia robót przez Wykonaw-
cę do Odbioru końcowego. 

XVIII. Dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r poz. 1502, z późn.zm.) w szczególności w 
zakresie wykonania robót budowlanych Wykonawca zatrudnia pracowników na podstawie umo-
wy o pracę.

XIX. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym we-
zwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej  dowody w celu po-
twierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające na wy-
konywaniu robót termomodernizacyjnych :

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: 

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

- datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby za-
trudnione na   podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

- rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadcze-
nia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

§ 7 Potencjał Wykonawcy 

I. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel 
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wy-
konania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

II. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy.

III. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu Umowy.

                                                   § 8 Podwykonawcy

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy własnymi siłami/ przy udziale podwy-
konawców .Podwykonawstwo dotyczy realizacji następujących robót……………………………………….
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III. W przypadku zamiaru powierzenia części prac innych niż wymienionych w pkt. I podwykonawcom wyma-
gana jest zgoda Zamawiającego  wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

IV. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonaw-
ców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

V.  Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowla-
nych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich robo-
ty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy 
przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów czę-
ściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim pozio-
mie  jakości,  jaki  wynika  z  Umowy  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji 
projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy 
w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 
wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadają-
cymi  wymaganiom stawianym Wykonawcy.  Dokumenty potwierdzające  wiedzę  i  doświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifi-
kacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przed-
miotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonaw-
stwo.

VI. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wyko-

nawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wyna-
grodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpie-
czenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

VII. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Za-
mawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akcepta-
cji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

VIII. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawia-
jącemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, któ-
rej przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen 
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykona-
nia robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej 
części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkła-
danego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie 
Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

IX. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za za-
akceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia mu projek-
tu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień 
przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w pkt VIII.

X. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt XI pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 
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1.1.niespełniania  przez  projekt  wymagań  dotyczących  Umowy  o  podwykonawstwo,  określonych  
w pkt V, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonaw-
stwo, o których mowa w pkt V lit.f.

1.2.niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt VIII,

1.3.gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 
Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego 
Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu,

1.4.zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dal-
szego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
przez Zamawiającego  lub odpowiednio  od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

1.5.gdy projekt  zawiera  postanowienia uzależniające zwrot  kwot  zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawia-
jącego, 

1.6.  gdy termin realizacji  robót  budowlanych określonych projektem jest  dłuższy niż przewidywany 
Umową dla tych robót,

1.7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożli-
wiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

XI. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w 
terminie określonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

XII. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwy-
konawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

XIII. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 5 dni 
od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt X

XIV. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakcep-
towaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy 
nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

XV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w par. 2 pkt. I oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako 
niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w za-
kresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

XVI. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 
akceptacji przez Zamawiającego.

XVII. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakcep-
towana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 
koszt Wykonawcy. 

XVIII. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwy-
konawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

XIX. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z któ-
rym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna 
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istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponow-
nej akceptacji Zamawiającego.

XX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Pod-
wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

XXI. Zamawiający,  może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  Umowy,  jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwyko-
nawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umo-
wą, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zama-
wiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Pod-
wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej 
Umowy.

XXII. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonaw-
stwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wyko-
nawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego 
projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo – 
tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

                                                                     § 9 Siła wyższa

I.       Jeżeli  którakolwiek  ze Stron  stwierdzi,  że  Umowa nie  może  być realizowana z powodu  
działania  Siły  wyższej  lub  z  powodu  następstw  działania  Siły  wyższej,  niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 

II. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację 
wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty a Za-
mawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do sta-
nu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

                                                          § 10 Procedury bezpieczeństwa

I. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz  zasad 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożaro-
wej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich za-
bezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

                                                        § 11 Utrzymanie Terenu budowy

I.   Niezwłocznie  po  protokolarnym  przejęciu  Terenu  budowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  
 zagospodarowania Terenu budowy.

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu bu-
dowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa 
tych osób,

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i  licencjonowany podmiot  świadczący 
usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru końco-
wego, 

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,
e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej  do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
III.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego,  osobom  
      upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy.

IV. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie  zakłó-
cać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 
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V. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym 
od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, mate-
riały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu bu-
dowy.

VI. Wykonawca na własną odpowiedzialność i  na swój koszt podejmie środki  zapobiegawcze wymagane 
przez  okoliczności,  aby  nie  naruszać  praw  właścicieli  posesji  i  budynków  
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia 
robót budowlanych. 

VII. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i przeka-
zać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru końcowego 
robót.

VIII. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt V Inspektor 
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy 
do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwe-
storskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu bu-
dowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

                                                    § 12  Organizacja ruchu 

I. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z za-
twierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem 
oznakowania po zakończeniu robót.

II. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z 
Dokumentacją projektową i STWiORB.

III. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzo-
nych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez 
cały czas wykonywania robót.

                                         § 13  Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich

I. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów inży-
nierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, trans-
port lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować 
się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Te-
ren budowy i z Terenu budowy.

II. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszko-
dzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

                                                § 14  Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach

I. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Doku-
mentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nad-
zoru inwestorskiego. 

II. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych 
lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót. 

                                                   § 15 Ochrona środowiska

I. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany 
podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budo-
wy.
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II. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, 
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszcze-
niem.

III. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).

IV. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wy-
twarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzia-
nych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę 
odpadami.

                                                   § 16 Naprawa uszkodzeń

a. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie ro-
boty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem 
wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 

b. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest zobo-
wiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymagania-
mi STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa. 

c. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do  wbu-
dowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia 
powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wsku-
tek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

                                                     § 17  Kontrola jakości

I. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących   przedmiot 
Umowy i Materiałów. 

II. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud 
oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej ,STWiORB, Audytom.

III. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy. 

d. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegól-
ności:

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-
nych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowa-
nia w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowla-

nych,
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.  

e. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w STWIOR z Terenu 
budowy w wyznaczonym terminie lub 

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 
STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy. 

f. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w STWIOR niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę. 

g. W przypadku wykorzystania do realizacji  robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, 
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które nie są zgodne z STWIOR , Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy nie-
zwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.

                               § 18  Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót

I. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych nie-
zgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach bu-
dowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania 
usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt usu-
nięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.

II. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub eks-
pertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 
Wykonawcy.

III. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wyko-
nawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV. Jeżeli  Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiający 
może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

                                                          § 19 Odbiory 

I. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspek-
tora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskie-
go sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

II. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika 
budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

III. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i 
ulegających zakryciu niezwłocznie, od  zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót  zanika-
jących i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

IV. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikają-
cych lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zo-
bowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przy-
wrócić stan poprzedni. 

V. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

VI. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez 
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestor-
skiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty rozliczeniowe.

VII. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzo-
nego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wyko-
nanych częściowo. 

VIII. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składa-
jących się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika 
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wyko-
nawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

IX. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca z udziałem Inspektora nadzoru prze-
prowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia.

X. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wy-
konał przedmiot Umowy.

XI. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14  dni roboczych od dnia 
zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 

XII. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 
Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaga-
nych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin 
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do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich 
techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 

XIII. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

XIV. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w spo-
sób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, 
jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

XV. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 
Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

XVI. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady co skutkuje 
niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, 
Zamawiający przerywa Odbiór  ostateczny zaś  Wykonawca  jest  zobowiązany przedłużyć odpowiednio 
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwa-
rancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobo-
wiązany usunąć Wady.

        § 20  Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości

I. Wykonawca ponosi  wobec Zamawiającego  odpowiedzialność  z tytułu  rękojmi  za Wady przedmiotu 
Umowy przez okres …. miesięcy  ( zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty Odbioru końcowego robót, na 
zasadach określonych w KC.

II. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, 
gwarancji jakości na okres ……..miesięcy (zgodnie z oferta wykonawcy) licząc od daty Odbioru końco-
wego robót .

III. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwi-
sowania i konserwacji  zabudowanych urządzeń, instalacji  i  wyposażenia mające wpływ na trwałość 
gwarancji producenta.

IV. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienale-
żyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunię-
cie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

V. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

VI. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o na-
prawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

                                               § 21  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

I. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabez-
pieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę 
równą 10 % Ceny ofertowej brutto tj. zadanie nr 1  ………….zł w formie ………………, zadanie nr 2 
………….zł w formie ………………

II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspoko-
jenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonaw-
cy o zapłatę kar umownych.

III. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

IV. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy za-
chowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia. 
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VI. Kwota w wysokości  –………………….stanowiąca  70% Zabezpieczenia  należytego wykonania 
umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.

VII. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 
30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.  ………………zostanie zwrócona 
nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

VIII. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, 
że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości.

IX.        Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i za-
chowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

X.        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 pkt VI i 
pkt VII 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. 

XI.        Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umo-
wy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykona-
niem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

XII.        Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wyma-
gany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie nale-
żytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczaso-
wego Zabezpieczenia.

XIII. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt XII  nie przedłoży Zamawiającemu nowego Za-
bezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 
roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 
w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

§ 22 Odstąpienie od umowy 

I. Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym  stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 
następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc. Fakt ten zostanie 

stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego 
a następnie zatwierdzony przez  Zamawiającego.

5) Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania robót 
budowlanych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 

30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w § 2 ust. VII,
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu 

odbioru,
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
która odstąpiła od umowy, 

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

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenie 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 23  Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę  w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy
– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji –  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy,

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nie 
przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto

5) za  wprowadzenie  na  plac  budowy Podwykonawcy,  który  nie  został  zgłoszony  Zamawiającemu  
zgodnie z zapisami § 8, w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie.

6) w  przypadku  braku  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub 
dalszym Podwykonawcom w wysokości 500 zł za każde zdarzenie.

7)  w  przypadku  nie  przedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy o  podwykonawstwo,  której  
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości  500 zł za 
każde zdarzenie.

8)  w  przypadku  nie  przedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł za każde zdarzenie.

9)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości  500 
zł za każde zdarzenie.

10) Z  tytułu  niespełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zadania czynności związane z wykonaniem 
czynności związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych oraz wszelkie czynności obejmujące 
prawidłowe wykonanie robót budowalnych, dla których nie są wymagane uprawnienia budowalne ani 
szczególne kwalifikacje,  w szczególności czynności  wskazane w STWiOR związane z wykopami, 
rozbiórką, układaniem, prowadzeniem instalacji, zasypywaniem, mieszaniem, rozładunkiem itp. które 
pracownik  wykonuje we wskazanym, określonym czasie i  miejscu pod nadzorem wykonawcy lub 
osoby kierownika robót/ kierownika branżowego, odpowiedzialnego z tytułu posiadanych uprawnień 
za prawidłowo wykonaną robotę budowalną, w 

11) Z tytułu nie złożenia przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 
dowodów  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu 
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności  polegające  na 
wykonywaniu robót – 1000 za każde zdarzenie.

12) Z tytułu nie przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty podpisania umowy harmonogramu 
rzeczowo – finansowego – 200 zł  za każdy dzień opóźnienia.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

4. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek 
którego  Zamawiający  utracił  dofinansowanie  dla  zadania  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę 
umowną w wysokości odpowiadającej utraconemu dofinansowaniu.
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§ 24  Zmiany umowy 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust.  1 pkt 1 

ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:
1) zmiana  postanowień  umowy  w  przypadku  zmiany  przepisów  prawnych  istotnych  dla  realizacji 

przedmiotu  umowy, w tym m.in.  przewiduje  się  możliwość  zmiany wysokości  wynagrodzenia w 
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzino-

wej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko-
ści stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na 
zasadach określonych w umowie,

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z:

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności za-
istnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, 
zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac arche-
ologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia, w szczególności robót brukarskich 
oraz związanych z ułożeniem nawierzchni na obiektach rekreacyjnych, zgodnie z warunkami 
wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budow-
lanych,

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 
konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć  w momen-
cie zawarcia umowy, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia  podstawowego  lub  innych  zamówień  powiązanych,  których  udzielenie  i  wy-
konanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego za-
mówienia,

d) ujawnieniem  niezinwentaryzowanych  lub  o  odmiennym  przebiegu  niezgodnym 
z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykona-
nia robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
f) działaniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

− zaistnieniem okoliczności  będących następstwem działania organów administracji  lub 
osób indywidualnych, ,

g) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na reali-
zację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

h) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo za-
chowania należytej staranności,

i) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin 
realizacji zamówienia,

j) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na reali-
zację zamówienia,

k) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie za-
mówienia w terminie,

l) zmiana terminu realizacji zadania nr 2 w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji 
zadania nr 1 lub opóźnień w jego realizacji.

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec 
wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w 
tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką 
techniczną realizację prac);
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3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia oko-
liczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania pro-
jektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego Za-
mawiającego, 

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod 
warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości  wykonania zamówienia,  obniżenia trwałości 
jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicz-
nościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających 
uzyskanie lepszej jakości robót,

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu reali-
zacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji,

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowa-
niu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych;

5) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji  umowy, m.in. Projektanta, 
Kierownika Budowy; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana 
przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być 
co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. w 
ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolno-
ści technicznej lub zawodowej, zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień do-
datkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówie-
nia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realiza-
cję niniejszego zamówienia; Do rozliczenia ewentualnej zmiany Zamawiający wykorzysta ceny jed-
nostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (oferta z dni……….) a w przypadku braku 
wyceny takich robót na podstawie cen SECOCENBUD obowiązujących w momencie dokonywanej 
zmiany. 

6) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, 

że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca 

wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z 
zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji  przez podwykonawcę części 
zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwy-
konawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 
określonych w niniejszej umowie,

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których 
opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnia-
nie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odno-
śnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamó-
wienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy, które są niezbędne do prawidłowej 
realizacji zamówienia a są związane z:

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,
b) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umo-

wy w założony w dokumentacji projektowej  sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, 
które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu 
i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności mię-
dzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów 
dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania 
projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżeto-
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wych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego 
roku  budżetowego, czy zaistnienia innej  okoliczności  uzasadniającej  wprowadzenie takiej 
modyfikacji,

d) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno-
ści, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

8) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze:
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków reali-

zacji umowy, 
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 

reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyj-
nych, choroby, wypadków losowych);

9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wyko-
nawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np. 
konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub 
utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególno-
ści, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych pod-
miotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiąz-
ków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończe-
nia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

10) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy 
stronami  rozliczenia  umowy  poprzez  wypłatę  wynagrodzenia  za  zrealizowany  zakres  umowy  i 
uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w 
przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby 
niemożliwe czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy tech-
nicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub 
wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelo-
wego

11) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności,  których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

§ 25 Postanowienia końcowe 
I. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy o 

zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej, a także przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw 
mające zastosowanie do przedmiotu umowy, jak również przepisy wykonawcze do powyższych ustaw.

II.  Spory  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  dla  siedziby 
Zamawiającego.

III. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa 
dla Zamawiającego.

Zamawiający:                         Wykonawca:

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