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Załącznik nr 9 

 

Projektowane postanowienia umowy (PPU) 

 

zawarta w dniu ..............................w Polskiej Cerekwi pomiędzy: 
Gminą Polska Cerekiew mającą siedzibę w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4 zwaną w dalszej 
treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
mgr inż. Piotra KANZY – Wójta Gminy 

a 

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

z siedzibą w …………………………… przy ul. ......................................... 
wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……….. 
REGON: ……………. NIP: …………………… 
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
1. …………………………………… - …………………………………………………… 
2. …………………………………… - …………………………………………………… 
 
albo 
Panem/Panią …………………………………………………………………………………… 
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą 
„………………………………………………………………………………” 
w …………………………………………… (kod pocztowy) przy ul. ......................................... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
REGON: ……………….. NIP: ……………………….. 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
(pismo z dnia ..................) Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania całości 
przedmiotu zamówienia określonego w ofercie w następującym zakresie: 

 
§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: 

„Budowa konstrukcji dachowej nad dziedzińcem zamku w Polskiej Cerekwi” 
 
określonego w formularzu ofertowym Wykonawcy (stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), 
na podstawie projektu budowlanego, sporządzonego przez: Projektowanie i Nadzór w 
Budownictwie mgr inż. Roman Pośpiech, ul. Ogrodowa 1, 47-480 Lekartów oraz zgodnie z 
opisem przedmiotu zawartym w  projekcie wykonawczo - warsztatowym budowy atrium w Zamku  w 
Polskiej Cerekwi.  
 

1) Charakterystyka przedsięwzięcia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa konstrukcji dachu nad dziedzińcem zamku w 
Polskiej Cerekwi wraz z przekryciem. 
Zakres robót: 

1. Roboty rozbiórkowe: 

− Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki, rynien i rur spustowych 

− Wykucie gniazd w ścianach z cegły pod wieńcem 

− Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
 

2. Roboty betonowe 
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− Poduszki pod belki stalowe, 

− Obetonowanie dwuteowników HEA 200 
 

3. Roboty konstrukcyjne (stalowe) 
Zaprojektowano zadaszenie atrium w konstrukcji stalowej. Rozpiętość konstrukcji 

wynosi 17.3x10.3m. Układem nośnym projektowanej konstrukcji są kratownice stalowe 
oparte na istniejącym wieńcu dziedzińca. Na kratownicach zaprojektowano płatwie 
stalowe. Na płatwiach zgodnie z architekturą projektu archiwalnego należy przewidzieć 
ryglówkę w rozstawie odpowiadającym przyjętemu systemowi przeszklenia. 
Przekroje profili przyjęto na podstawie projektu archiwalnego: 

� Pas dolny – profil rurowy kwadratowy RK160x5   - stal S355 

� Pas górny – profil rurowy kwadratowy RK160x5   - stal S355 
� Krzyżulce i słupki – profil rurowy kwadratowy RK100x5  - stal S355  
� Płatwie dachowe – profil rurowy kwadratowy RK120x80x5   - stal S355 

 
4. Pokrycie 

− Wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych: wykonanie ślusarki zadaszenia 
dziedzińca, świetliki aluminiowe stałe, okna uchylne 

 
 

2. Na etapie realizacji robót Wykonawca zapewni: 
a) Kompleksową obsługę geodezyjną w trakcie prowadzenia robót budowlanych.  
b) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. 
c) Zajęcie pasa drogowego i pokrycie kosztów z tym związanych (jeśli dotyczy). 
d) Zapewnienie dojazdu i dojścia do posesji  w czasie prowadzonych robót. 
e) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  jeżeli odrębne przepisy 

wymagają sporządzenia takiego planu. 
f) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i  

przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Składowanie 
w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  
zdemontowanych   materiałów nadających się do odzysku  jest  możliwe na okres  
nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu  zamówienia. Próby i odbiory z 
udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. 

g) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 
h) Należy uporządkować także teren przylegający do placu budowy  który został 

naruszony wskutek prowadzonych robót. 

§ 2. 
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 100 dni od dnia 
podpisania umowy. Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas wykonania całego zakresu 
umownego. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż do 3 dni od dnia podpisania 
umowy. 

4. Za datę wykonania robót budowlanych uważa się datę zawiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę o zakończeniu robót. 

5. Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu 
odbioru końcowego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu potrzebę zlecenia robót dodatkowych 
w terminie 2 dni przed ich wykonaniem, pod rygorem utraty prawa domagania się zapłaty za te 
prace w terminie późniejszym. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót dodatkowych 
dopiero po podpisaniu aneksu na roboty dodatkowe. 
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7. Roboty dodatkowe zostaną opisane w Protokole Konieczności, a wysokość wynagrodzenia 
ryczałtowego zostanie ustalona na podstawie kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę a 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

8. Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo oceny czy prace wskazane przez Wykonawcę jako 
dodatkowe lub zamienne mają rzeczywiście taki charakter. 

 

§ 3. 
WYNAGRODZENIE UMOWNE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, 
ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę: 

.................................... zł 

słownie: ................................................................................................................................00/100 zł, 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie i wycenił wszystkie elementy 
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy oraz, że nie będzie podnosił jakichkolwiek 
roszczeń związanych z właściwym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów 
niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. W szacowaniu kosztów Wykonawca musi 
liczyć się z sytuacją, że szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości 
robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

3. Cena przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części w sposób wolny od wad, w 
ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest kwotą ryczałtową, która stanowi wynagrodzenie za 
wszystkie czynności, jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, 
zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej, niezależnie czy zostały wyraźnie wymienione w 
treści Umowy, Załącznikach do Umowy, czy też nie i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, 
z zastrzeżeniem § 1 ust. 6 i 11 Umowy. 

5. Do Wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 znajduje zastosowanie art. 632 § 1 KC, tj. 
Wykonawca nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów Prac. 

6. Dla potrzeb obliczenia wysokości kar umownych, limitów odpowiedzialności, sum gwarancyjnych, 
bądź w innych przypadkach, kiedy Umowa ustala wysokość określonej kwoty jako procent 
Wynagrodzenia, Strony przyjmować będą za podstawę obliczeń wartość Wynagrodzenia netto. 

7. W przypadku, gdy w ramach realizacji Umowy powstaną utwory, Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe na wszystkich polach eksploatacji oraz prawo do 
wykonywania praw zależnych. Wynagrodzenie lub cena, o których mowa powyżej, zawiera 
również wynagrodzenie należne z tytułu przeniesienia praw autorskich majątkowych i praw 
zależnych, które to przeniesienie nie stanowi odrębnego przedmiotu Umowy i jako takie 
nie podlega odrębnej wycenie. Przeniesienie praw autorskich majątkowych w niniejszym zakresie 
jest nieodłącznym elementem wykonania przedmiotu Umowy. Jeśli powstaną jakieś roszczenia 
lub żądania rekompensaty finansowej w stosunku do Zamawiającego od strony trzeciej z uwagi 
na ewentualne naruszenie jej praw, w tym również naruszenie polegające wyłącznie na 
wykorzystaniu know-how strony trzeciej w Przedmiocie Umowy, Wykonawca ochroni 
Zamawiającego i przejmie na siebie wszelkie zobowiązania z tego tytułu, w tym również z tytułu 
współpracy z Podwykonawcami Wykonawcy, którzy zaangażowani są w realizację Przedmiotu 
Umowy i pokryje wszelkie powstałe z tego tytułu koszty Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności 
niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 
§ 4. 

NALEŻYTA STARANNOŚĆ 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, 

z zachowaniem terminów wykonania zamówienia określonych w umowie oraz z uwzględnieniem 
uwarunkowań inwestycji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, obowiązującymi dyrektywami unijnymi, polskimi normami oraz przepisami 
prawa, w szczególności z Prawem zamówień publicznych, Prawem budowlanym wraz z 
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rozporządzeniami wykonawczymi do nich. W przypadku zmiany w trakcie wykonywania 
zamówienia przepisów prawa, norm, normatywów, wzorów, instrukcji lub wytycznych mających 
zastosowanie do opracowań i czynności składających się na przedmiot umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do dostosowania tych opracowań i czynności do wprowadzonych zmian. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy bez należytej staranności, 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo: 
1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania przedmiotu umowy, co nie będzie stanowiło 

uzasadnienia do przedłużenia terminu realizacji; 
2) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy; 
3) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że 
warunki robót są mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną 
odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących na placu budowy instalacji lub 
urządzeń. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP; 
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich; 
3) przeszkolenia stanowiskowe. 

 
§ 5. 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) przekazanie placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 3, o czym Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę co najmniej 3 dni przed jego przekazaniem; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu oraz potwierdzenie 
ich wykonania; 

4) dokonanie czynności odbiorowych w terminach określonych w § 7. 

2. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy: 

1) dostarczenie z dniem przekazania placu budowy kopii uprawnień kierownika budowy 
ważnym na dzień przekazania placu budowy zaświadczeniem z Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, zwanej dalej „PIIB”; 

2) w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego, o którym mowa w § 16, 
przedłożenie dokumentu określającego warunki współpracy przy realizacji przedmiotu 
umowy;  

3) posiadanie opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności 
gospodarczej na sumę gwarancyjną w kwocie nie mniej niż 500.000,00 [PLN] na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

4) dostarczenie najpóźniej do dnia podpisania umowy ww. polisy wraz z wszelkimi dowodami 
wpłaty wymaganych składek - ubezpieczenia winny zachować swą ważność do dnia 
wykonania przedmiotu umowy; 

5) przyjęcie placu budowy i rozpoczęcie robót najpóźniej w 7 dniu od daty przekazania placu 
budowy przez Zamawiającego; 

6) wyposażenie zaplecza budowy oraz terenu robót we wszystkie przedmioty, które są 
niezbędne dla lub podczas wykonania robót oraz zapewnienie sobie dostawy niezbędnych 
mediów; 

7) uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego i poniesienie kosztów z tym związanych (jeśli 
dotyczy); 

8) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz bieżące 
usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadków i śmieci, 
opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz zbędnych 
urządzeń prowizorycznych; w przypadku zaniechania powyższych działań, czynności 
porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy; 
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9) przewiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki, nadających się do ponownego 
wykorzystania na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego – transport na 
odległość do 10 km leży po stronie Wykonawcy; 

10) zgłoszenie do odbioru wszystkich asortymentów robót, a zwłaszcza robót zanikających i 
ulegających zakryciu; 

11) zawiadomienie na piśmie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej 
niewykonaniem obowiązków Zamawiającego; 

12) zgłoszenie konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych; 

13) usunięcie po zakończeniu robót z terenu budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego 
zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do 
użytkowania; 

14) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji; 

3. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji objętej 
przedmiotem umowy okaże się, że wskutek ukrytych wad, błędów lub braków projektowych 
konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia 
kosztów związanych z tymi robotami. 

4. Zamawiający będzie dokonywał wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie 
z postanowieniami umowy dotyczącymi ceny i warunków płatności. 

5. W ramach zawartej umowy Strony zobowiązują się do współdziałania na rzecz uzyskania 
przedmiotu umowy spełniającego cele określone w zamówieniu. 

 

§ 6. 
WYKONAWSTWO I  PODWYKONAWSTWO – DOTYCZY / NIE DOTYCZY 

1. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie część prac w zakresie 
…………………………………… objętych niniejszą umową zleci do realizacji Podwykonawcom. 

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub - powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy - 
lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga zgody 
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażonej poprzez 
akceptację umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed planowanym jej 
zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do tego 
projektu umowy lub akceptuje przedłożony projekt. Postanowienia te mają analogiczne 
zastosowanie do projektów zmian takiej umowy. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 
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8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo lub akceptuje przedłożoną umowę. Postanowienia te mają analogiczne 
zastosowanie do projektów zmian takiej umowy. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający może także złożyć zastrzeżenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia 
umowy o podwykonawstwo naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub 
postanowienia niniejszej umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo została podpisana przez 
osoby nienależycie umocowane. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 10.000,00 zł. 

12. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje 
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający 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 dalszego 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. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że żaden z Podwykonawców nie wystąpi 
do Zamawiającego z uzasadnionymi roszczeniami wypłaty wynagrodzenia za wykonane prace, 
na podstawie odpowiedzialności solidarnej ponoszonej przez Zamawiającego wspólnie z 
Wykonawcą, o której mowa w art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego. Realizacja tego zobowiązania 
przez Wykonawcę jest objęta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy. 

20. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z Kodeksu cywilnego (art. 6471). 
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisów art. 6471 Kc oraz art. 143a ÷ 
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143d ustawy Pzp zwalniają Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę. 

21. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawcy lub odpowiednio dalszego Podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio 
Podwykonawca i dalsi Podwykonawcy odpowiadają wobec Zamawiającego solidarnie na 
zasadzie odpowiedzialności regresowej, w pełnej wysokości kwot uiszczonych przez 
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytułu wynagrodzenia oraz ewentualnych 
kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów zastępstwa prawnego 
w postępowaniu egzekucyjnym i zasądzonych przez sąd odsetek. O ile Zamawiający 
nie dokona potrącenia wierzytelności z tytułu regresu z wierzytelnością Wykonawcy 
z tytułu zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty należności na rzecz 
Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak zapłaty w tym terminie 
uważany będzie za nienależyte wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do realizacji 
jego uprawnień z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Postanowienia 
powyższe nie uchybiają uprawnieniu Zamawiającego do dokonania potrącenia przysługujących 
mu wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. Postanowienia niniejszego akapitu będą miały także odpowiednie 
zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez właściwy sąd, 
że niezaakceptowanemu Podwykonawcy przysługuje status Podwykonawcy zaakceptowanego. 

22. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych 
Podwykonawców, w tym Wykonawców robót budowlanych i odpowiednio dostawców 
i usługodawców, a zawierane z nimi umowy zawierane będą na zasadach wskazanych 
w niniejszym paragrafie. 

23. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 
są już mu znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. 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 robót budowlanych lub usług. 

24. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

25. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części umowy Podwykonawcy. 

 
§ 7. 

ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. W trakcie realizacji robót budowlanych zwoływane będą odbiory robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbiór końcowy. 

2. Warunkiem odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu lub robót częściowych będzie 
zgłoszenie tych robót przez kierownika robót dokonane co najmniej na 3 dni przed planowanym 
odbiorem. 

3. Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru w terminie 3 dni licząc od daty zawiadomienia. 

4. Prawidłowość wykonania tych robót potwierdzona zostanie spisaniem odpowiednio protokołu 

robót zanikających lub częściowego odbioru robót. 

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, kierownik robót obowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokołu przez inspektora nadzoru 

następuje w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia go przez kierownika robót. 

6. Po zakończeniu wszystkich robót będących przedmiotem umowy Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego na piśmie przy zachowaniu terminu określonego w § 2 ust. 1  

i z uwzględnieniem czasu na dokonanie czynności odbiorowych opisanych poniżej. 

7. Wykonawca razem z zawiadomieniem przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

odbiorową, w tym zaświadczenie o złożeniu mapy powykonawczej w Powiatowym Ośrodku 
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Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kędzierzynie-Koźlu. Powykonawcza 

inwentaryzacja geodezyjna ma być przekazana Zamawiającemu w 2 kpl. 

8. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia 
o zakończeniu wszystkich robót. 

9. Zakończenie czynności odbioru nastąpi w terminie do 3 dni od daty jej rozpoczęcia w formie 
podpisanego protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

10. Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni wady odbieranych robót dające się usunąć- 
odmówi odbioru tych robót i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ujawnionych wad. 
Do ponownego zgłoszenia wykonania robót po usunięciu ujawnionych w nich wad stosuje się 
odpowiednio postanowienia ust. 2 ÷ 9. 

11. Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni w odbieranych robotach wady niedające się 
usunąć lub których usunięcie wymagałoby znacznego czasu i niewspółmiernych kosztów, 
to może odebrać roboty z tymi wadami i żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia 
wskazanego w § 3 ust. 1, nie więcej jednak niż o 20% kwoty tego wynagrodzenia. 

 
§ 8. 

ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy 

ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu 
umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze 
wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót. 

3. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 
dni od daty jej ujawnienia. 

4. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady  
w ww. terminie, a opóźnienie spowodowało zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane 
z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego. 

5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na 
celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie 1 dzień przed dokonaniem 
oględzin. Po dokonaniu oględzin Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca 
przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu wad. 

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela 
Zamawiającego. 

 
§ 9. 

SPOSÓB ROZLICZENIA UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje rozliczenie umowy jedną fakturą za wykonanie wszystkich robót. 
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie robót 

podpisany przez inspektora nadzoru. 
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, kierownik robót obowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia 

inspektowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokołu przez inspektora nadzoru 
następuje w terminie do 5 dni od dnia jego przedłożenia. 

4. Wraz z fakturami Wykonawcy, w których występują roboty realizowane w podwykonawstwie 
należy przedłożyć kopię faktury wystawioną przez Podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty 
przez Wykonawcę lub oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu należności przez 
generalnego Wykonawcę lub dyspozycję Wykonawcy przekazania wartości wynagrodzenia za 
podwykonawstwo na rachunek wskazanego Podwykonawcy. 

5. Faktura niespełniająca ww. warunków zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku ich 
zapłaty przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury najpóźniej w terminie jednego tygodnia 
od daty sporządzenia protokołu odbioru. 

7. Dane wymagane na wystawianej fakturze: 
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1) Nabywca: Gmina Polska Cerekiew, 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, NIP: 
7492056546 

2) Odbiorca: Urząd Gminy Polska Cerekiew, 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4. 
8.  Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
9.  Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje w terminie 14 dni licząc od 

dnia przyjęcia faktury wyłącznie na rachunek bankowy wykonawcy, ujawniony w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i  usług. 

 
§ 10. 

SPOSÓB REPREZENTACJI I POROZUMIEWANIA SIĘ 
1. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z Wykonawcą ze strony 

Zamawiającego ustanawia się:  

Ireneusza Smal - inspektora ds. inwestycji i przetargów, tel. 77 4801471, faks 77 4801478,  

e-mail: i.smal@polskacerekiew.pl 

2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: 

…………………………………………………………………… (branża drogowa); 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290, z późn. zm.)  

3. Wykonawca ustanawia: 

Kierownik robót budowlanych branża drogowa w osobie:  .................................................. 
posiadającego uprawnienia budowlane nr  ......................... i Nr zaświadczenia z ewidencji PIIB 
…………………………… 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o 
przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia. 

5. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i doręczane będą 
osobiście, przez posłańca, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: Gmina Polska Cerekiew, 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4 
tel. 77 4801460, faks 77 48014789 

e-mail: ug@polskacerekiew.pl 

 

2) dla Wykonawcy: ........................................................................................................... 

tel. ……………………………………………; faks ……………………………………………; 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………... 

 

6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, 
siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty 
elektronicznej. 

7. W przypadku niewykonania zobowiązania wskazanego w ust. 6, pisma dostarczone pod adres 
wskazany w niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczone. 

 
§ 11. 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

1) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1; 

2) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w terminie określonym umową, w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 
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3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad; 

4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy 
pomiędzy Wykonawcą (Podwykonawcą) a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) albo w 
przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy 
pomiędzy Wykonawcą (Podwykonawcą) a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) za 
każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu, w którym zapłata powinna 
nastąpić; 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od 
dnia następnego po dniu wyznaczonym na przedłożenie projektu umowy; 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego 
w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia; 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na 
dokonanie tej zmiany;  

8) jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że po stronie Zamawiającego powstaje obowiązek 
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie 
poinformował o tym fakcie Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości odpowiadającej 
kwocie, jaką Zamawiający zobowiązany będzie rozliczyć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

2. Zamawiający ma prawo sumowania kar umownych i obciążenia nimi Wykonawcy w łącznym 
wymiarze, nie większym jednak niż 25 % ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności 
Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy 
do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty. 

4. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej przez 
Zamawiającego szkody może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

5. Istotne uchybienia lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków zawartych w umowie będzie 
skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w umowie i 
przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego po 
zakończeniu realizacji umowy, dokumentu potwierdzającego, że umowa została wykonana 
należycie. 

 
§ 12. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Strony ustalają następującą wysokość i formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawcę ustala 
się w wysokości 5 % ceny umownej ustalonej w § 3 ust. 1 

............................... zł 

(słownie: ...................................................................................................................... 00/100 zł) 
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2. Zabezpieczenie to może być wniesione tylko w pieniądzu, poręczeniach bankowych, 
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie wyłącznie pieniężne) oraz w poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiającego 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100 % wartości wymienionej 
powyżej. 

4. Zabezpieczenie może zostać zarachowane w szczególności na poczet przysługujących 
Zamawiającemu ewentualnych kar umownych i odszkodowań. 

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego odbywać się będzie 
w następujący sposób: 

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia zwrócone zostanie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa 
w § 7; 

2) 30 % zabezpieczenia służące do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi zwrócone zostanie 
Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

 

§ 13. 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca oświadcza, że na zrealizowany w ramach niniejszej umowy przedmiot zamówienia 
udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego 
na określonych niżej zasadach. 

2. Warunki gwarancji: 

a) Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek 
konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają 
bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

b) Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt 
niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia. 

c) Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od 
dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć 
usterkę we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy 
m.in. z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia 
przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z § 11 pkt.1 ppkt 1.1. 

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne, 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. 

e) Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał 
ponownie od dnia zakończenia naprawy. 

f) Zamawiający ma prawo żądać wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna 
naprawa nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy 
materiału. 

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane 
urządzenia oraz materiały do końca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu 
gwarancji wytwórcy urządzenia lub materiału. Wykonawca odpowiada za wadę również po 
upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed 
upływem tejże gwarancji. 

3.  Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić 
od Wykonawcy uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych przewidzianych z Kodeksie 
cywilnym. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada 
fizyczna przedmiotu umowy zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od wydania przedmiotu 
umowy Zamawiającemu, licząc od daty odbioru końcowego.  
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§ 14. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w 
szczególności w następujących przypadkach: 

1) nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub 
przerwania robót na okres dłuższy niż 14 dni; 

2) realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, 
dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy 
wezwaniu do zaprzestania tychże naruszeń; 

3) popadnięcie przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni w stosunku do terminu 
zakończenia przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 1, bez obowiązku wyznaczania 
terminu dodatkowego; 

4) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
postawienia go w stan likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszeniu o upadłości; 

5) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu  publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 456, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp) bez 
ponoszenia konsekwencji w postaci zapłaty kar umownych wyszczególnionych w niniejszej 
umowie - w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 
1) jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce dłuższej niż 30 dni w wykonaniu któregokolwiek 

zobowiązania wynikającego z § 5 ust. 1 w przypadku niedotrzymania wyznaczonego 
dodatkowego terminu na wywiązanie się z tego zobowiązania; 

2) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury w 
stosunku do terminu zapłaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 8. 

3. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy w całości lub w części na 
podstawie któregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia się Stron, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartości 
niewykonanych części przedmiotu umowy do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy lub porozumienia się Stron. Wartość potrąceń wyliczona zostanie w 
oparciu o pozycje lub ich części proporcjonalnie do zakresu wykonania wyszczególnione w 
załączniku do umowy. W takim przypadku Strony sporządzają i podpisują protokół inwentaryzacji 
opracowań lub robót wykonanych do chwili złożenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy i ustalenia wartości robót, od wykonania których odstąpiono w celu ustalenia wielkości 
potrącenia. 

4. Jeżeli w terminie 5 dni od dnia odstąpienia od umowy nie dojdzie do sporządzenia przez Strony 
wspólnego protokołu opisanego w ust. 3, Zamawiający sporządzi go samodzielnie i ten protokół 
będzie stanowił podstawę dokonania rozliczenia między Stronami. 

5. Odstąpienie Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy powinno nastąpić na piśmie w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy. 
Odstąpienie wymaga pisemnego uzasadnienia Strony odstępującej od umowy. 

 
§ 15. 

ZMIANA UMOWY 

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 
oraz ust. 2-4 Pzp. 
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2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym 
zakresie:  

1) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym 
konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia; 

2) wykonania tzw. robót zamiennych oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości 
wynagrodzenia; 

3) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie, 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia. 

3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, 
których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie 
zmiany zakresu zamówienia nastąpi na podstawie minimalnych ogólnokrajowych czynników 
cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju 
robót oraz na podstawie minimalnych regionalnych (dla woj. opolskiego) czynników 
cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą 
przyjmowane na podstawie minimalnych cen ogólnokrajowych publikowanych przez 
SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze oraz ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane 
z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zmniejszenia lub zwiększenia 
zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wynagrodzenia jest 
protokół konieczności podpisany przez kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. 

4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia 
obiektywnych okoliczności związanych z realizacja przedmiotu umowy oraz wyrażenia zgody 
przez Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych. Rozliczenie robót zamiennych (kosztorys 
różnicowy) nastąpi na podstawie minimalnych ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w 
zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na 
podstawie minimalnych regionalnych (dla woj. opolskiego) czynników cenotwórczych w zakresie 
stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie 
minimalnych cen ogólnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze 
oraz ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. 
Podstawą do zlecenia wykonania robót zamiennych jest protokół konieczności wykonania tychże 
robót, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w § 3 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku 
zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT. W 
przypadku zmiany w trakcie wykonania umowy stawki ww. podatku wartość niezapłaconego 
wynagrodzenia umownego ulega zmianie w ten sposób, iż obejmuje ono podatek od towarów i 
usług w zmienionej wysokości. Zamiana ta nie wymaga zmiany umowy. 

6. Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić także w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie 
przedmiotu umowy bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń 
niezależnych od Stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu 
zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w ww. przypadku 
jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego; 

2) wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, 
uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), klęski 
żywiołowej lub warunków pogodowych niepozwalających na zachowanie parametrów 
technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia 
terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone protokolarnie. 

3) Zmiana zakresu umowy.  
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy, za wyjątkiem przypadków określonych w 
umowie. W preambule aneksu powinny zostać wskazane okoliczności uzasadniające dokonanie 
zmian. 

7. Jeżeli okaże się, że niektóre części przedmiotu umowy będą zbędne, z uwagi na wystąpienie 
okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, zakres umowy 
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zostanie ograniczony przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia 
i ewentualnym skróceniu terminu wykonania. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę terminu wykonania umowy leżącej 
po stronie Wykonawcy Zamawiający wydłuży termin wykonania umowy o liczbę dni, którą uzna 
za uzasadnioną, na pisemny wniosek Wykonawcy dokumentujący wystąpienie okoliczności 
uzasadniającej tę zmianę.  

9. O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych dla 

wykonania przedmiotu umowy – Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Zmiany te nie 

wymagają zmiany umowy. 

 

§ 16. 
ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO – JEŻELI DOTYCZY 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem umowy, oraz że dysponuje odpowiednimi środkami 
finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie  …………. (nazwa podmiotu 
trzeciego), na zasoby którego /w zakresie zdolności technicznej/lub zdolności 
zawodowej/zdolności finansowych/ekonomicznych Wykonawca powoływał się celem wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał 
udział w realizacji przedmiotu umowy w zakresie, jaki wynika w szczególności z zobowiązania 
podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w 
celu udowodnienia dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia 
(zobowiązanie, inne, wyjaśnienia) przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek 
przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 
innym podmiotem/Podwykonawcą. 

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

 
§ 17. 

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU 
1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie robót 

budowlanych wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
2. W trakcie realizacji robót, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dowód, że dana osoba wykonująca przy realizacji przedmiotu zamówienia czynności, o których 
mowa w ust. 1, jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W szczególności dowodami 
mogą być dokumenty, z których wynika płatność składki na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne. Wykonawca przedkłada stosowne dokumenty, z uwzględnieniem przepisów 
związanych z ochroną danych osobowych. 

3. Wymogi określone w niniejszym paragrafie dotyczą również wszystkich podwykonawców, 
zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Wymaga się, aby w umowach podwykonawczych 
zostały zawarte stosowne klauzule, umożliwiające przedstawicielowi Zamawiającego 
kontrolowanie spełnienie wymogu, o którym mowa wyżej.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do spowodowania kontroli zatrudnienia przez Państwową 
Inspekcję Pracy na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia 
spełnienia ww. warunku. 

5. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podst. umowy o pracę osób wykonujących 
czynności określonych powyżej – Wykonawca zapłaci w wysokości kwoty minimalnego 
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wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do 
której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podst. umowy o pracę. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie również 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i obarczone sankcją zapłaty 
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na 
dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono 
niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podst. umowy o pracę. 

 
§ 18. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu 
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy z 
uwagi na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje 
Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 

4. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy; 

2) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 

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

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do 
przyszłej umowy postanowień uszczegóławiających i korygujących, a wynikających z treści 
złożonej oferty i postanowień SWZ. 

 


