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DA.MB.232.57.2020 

DZIAŁ II (wzór umowy)  

 

UMOWA Nr ….. 

 

 

zawarta w dniu …………2021 r. pomiędzy:  

Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP: 774-24-72-620, 

reprezentowaną przez: ………….……………………………………………………..…..,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a                                                               

……………………………………………………….., reprezentowaną przez:…………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

Strony zawierają umowę w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39) dla przedmiotu 

zamówienia realizowanego w ramach projektu: Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w 

kształceniu położnych POWR.05.03.00-00-0002/19 Zadanie 8 - Adaptacja i remont pomieszczeń 

MCSM dla kierunku położnictwo nr POWR.05.03.00-00-0002/19 w postępowaniu pn. „Adaptacja i 

remont pomieszczeń Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na potrzeby Centrum Symulacji 

Medycznej dla kierunku położnictwo”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), który został 

rozstrzygnięty dnia………., o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zgodnie ze złożoną Ofertą zobowiązuje się do wykonania 

adaptacji i remontu pomieszczeń Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na potrzeby 

Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku położnictwo. 

2. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) wykonywania robót w sposób nie powodujący zakłóceń. Roboty o dużym natężeniu hałasu, 

drgań prowadzone będą w godzinach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego, 

b) utrzymania należytego porządku w miejscach prowadzenia robót oraz w wykorzystywanych 

ciągach komunikacyjnych, usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych 

materiałów, 

c) utrzymania ładu i porządku, wywiezienia powstałych w wyniku prac nieczystości we 

własnym zakresie i na własny koszt na wysypisko śmieci, 

d) uporządkowania przed przystąpieniem do odbioru terenu budowy i przekazania go 

Zamawiającemu, 

e) wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 

f) dostarczenia wszystkich materiałów. 
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3. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają następujące dokumenty 

stanowiące integralną część umowy: 

a) projekt budowlany – wielobranżowy, 
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
c) przedmiar robót, 
d) oferta Wykonawcy, 
e) szczegółowy harmonogram realizacji robót oraz kosztorys ofertowy, sporządzone przez 

Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy. 
 

§ 2 

Definicje 

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy znaczenie następujących pojęć: 

1. Dokumentacja – dokumentacja opisująca przedmiot umowy w skład, której wchodzą: projekt 

budowlany, siwz, rysunki, rzuty. Dokumentacja powinna odpowiadać warunkom zawartym w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

2. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót, odpowiadająca warunkom zawartym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

- Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r.  poz. 133), zwanej dalej „Prawo budowlane”. 

3. Oferta Wykonawcy- oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, której Wykonawca zlecił wykonanie robót objętych Umową na zasadach 

określonych w Umowie.  

5. Roboty - roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego wykonywane w związku z 

realizacją przedmiotu umowy. 

6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane w ramach realizacji 

przedmiotu umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

7. Umowa - niniejsza Umowa wraz z Załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron, 

wynikające z niej i związane z jej realizacją. 

8. Wynagrodzenie – wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót wskazane  

w § 6 ust. 1  Umowy. 

9. Szczegółowy harmonogram realizacji robót – dokument opracowany przez Wykonawcę, 

sporządzony w celu oznaczenia kolejności i terminów wykonania robót, złożony u 

Zamawiającego przed podpisaniem Umowy.  

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązany jest 

do: 

a) wykonania robót budowlanych zgodnych z Dokumentacją oraz gdy wyniknie taka potrzeba 

sporządzenia w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskania 

ostatecznej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń 
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wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do 

użytkowania 

b) zgłoszenie rozpoczęcia budowy oraz posiadanie dziennika budowy przez Wykonawcę  

c) wykonania przedmiotu umowy terminowo, z najwyższą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy,  

w szczególności Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej  oraz dokumentami 

wskazanymi w § 1 ust. 3;  

d) wykonania niezbędnych robót związanych z przygotowaniem na terenie pozostającym we 

własnej dyspozycji zaplecza budowy; 

e) wykonania wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, 

f) w przypadku wykonania części robót, które ulegają zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest 

w każdym przypadku poinformować o takiej sytuacji Zamawiającego. Wykonawca będzie 

mógł dokonać zakrycia dopiero po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, 

g) bieżącego wywozu na własny koszt odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i 

instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz udokumentowania 

Zamawiającemu sposobu gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że materiały z odzysku, w tym złom są 

własnością Zamawiającego, o ile Zamawiający tak zdecyduje, 

h) odpowiedniego zabezpieczenia wyposażenia, 

i) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, przebywających w jego obszarze osób oraz 

mienia, a w szczególności do: 

 przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, 

 zapewnienia zgodności wykorzystywanego do realizacji robót sprzętu, wszelkich 

urządzeń oraz stosowanych technologii z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 

przedmiotu umowy oraz przepisami BHP, 

 zabezpieczenia i oznakowania robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia warunków 

bezpieczeństwa, 

 utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

j) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie  

materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  

i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym i ustawą  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oraz 

dokumentami wskazanymi w §1 ust. 3, a także przy użyciu sprzętu, zapewniającego należyte 

wykonanie przedmiotu umowy, 

k) przedkładania Zamawiającemu na każde żądanie dokumentów stwierdzających 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz 

urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem. Zamawiający i powołane przez niego 

osoby mają prawo w każdym momencie realizacji Umowy zażądać użycia materiałów 

zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania 
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materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, 

ponownego wykonania tych robót z użyciem właściwych materiałów, 

l) kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania Zamawiającemu w terminie nie 

krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem odbioru robót oryginałów dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót, dokumentacji powykonawczej, 

m) kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

odbioru robót oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę  

za zgodność z oryginałem kopii: 

 gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane, 

 atestów i certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

na zastosowane materiały, wyroby budowlane itp., 

n) ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim od 

dnia przekazania terenu budowy, 

o) oznakowania, zabezpieczenia i oświetlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp 

p) dokonania na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prac 

Wykonawcy, 

q) sporządzenia i dostarczenia przed podpisaniem umowy harmonogramu realizacji robót oraz 

kosztorysu ofertowego. Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy metodą 

szczegółową, 

r) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności ogólnobudowlane, 

s) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę z osobami wykonującymi w/w czynności lub 

dokumentów potwierdzających ich zatrudnienie. Dokumentami potwierdzającymi 

zatrudnienie, o których mowa w pkt q) są:  

 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wymienione czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte żądaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby 

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

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenie oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

 zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczenia, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych, 
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 kopia umowy/umów o pracę lub dokumentów potwierdzających zatrudnienie powinna 

być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

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

w szczególności bez imion i nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 

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

do zidentyfikowania.  

 Wykonawca zobowiązany jest współpracować oraz uwzględniać w trakcie robót uwagi 

dostawcy wyposażenia i sprzętu. 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) nieodpłatnego przekazania Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy Dokumentacji 

(dokumentacji projektowej również w formie elektronicznej) oraz udostępnienia innej 

dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnej do należytego 

wykonania przedmiotu umowy, 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

c) wskazania Wykonawcy przyłączy wody i energii elektrycznej i zapewnienia dostępu do 

tych mediów, 

d) terminowego przystępowania do odbiorów wskazanych w Umowie, 

e) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

 

§ 5 

Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie  

od dnia podpisania umowy do dnia 31.06.2020 r. w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi najwcześniej w dniu 

podpisania umowy na podstawie protokołu przekazania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie robót nie później niż w terminie 3 dni 

od daty protokolarnego przekazania terenu budowy. 

4. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez Strony 

protokołu odbioru robót. 

5. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy zawiera Szczegółowy harmonogram 

realizacji robót.  

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto w wysokości ………….................zł (słownie:…...........................…)  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ryczałtowe i  zawiera wszystkie koszty, jakie 

Wykonawcy przysługują w ramach realizacji przedmiotu umowy wraz z kosztami 

Wykonawcy i Podwykonawców. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlano -

remontowe i inne objęte dokumentacją projektową oraz istniejącym stanem terenu oraz 



 

6 

 

wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w niniejszej umowie, 

włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, 

wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji. 

3. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną 

odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o dokumentację załączoną do SIWZ oraz opis 

przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w umowie. 

§ 7 

Rozliczenie płatności 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 umowy, będzie wypłacane na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokolarny bezusterkowy odbiór 

przedmiotu zamówienia, protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego. W przypadku 

stwierdzenia wad i usterek Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności do 

czasu ich usunięcia.  

2. Termin zapłaty na fakturze powinien zostać określony wyrażeniem ”zgodnie z umową”. W 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze, termin zapłaty 

wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone 

uchybienia, bez skutków materialno-prawnych dla Zamawiającego. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy następuje fakturą 

wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru robót. Faktura powinna zawierać zapisy zgodne 

z formularzem cenowym stanowiącym element oferty Wykonawcy.  

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury zgodnie z ust.1 i 2 niniejszego paragrafu i odpowiednio: 

a) podpisania przez strony protokołu odbioru robót, 

b) kopii faktur lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, zaakceptowanych 

przez Zamawiającego, 

c) kopii przelewów potwierdzających płatności albo sporządzonych nie więcej niż 5 dni 

przed upływem terminu płatności oświadczeń Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez 

Podwykonawców, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy. Za dzień zapłaty 

uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych naliczanych przez 

Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy i zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

5. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów 

wymienionych w ust. 22 do ich sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-

rachunkowym oraz przekazania informacji zwrotnej Wykonawcy. W przypadku braku: 

zgłoszonych zastrzeżeń lub wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień rozliczenia w w/w 

terminie uważa się, iż Zamawiający potwierdził kwotę należną Wykonawcy do wypłaty. 
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6. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub w przedłożonej 

Zamawiającemu Umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

7. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 7,  Zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, lub 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

9. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 7, jeżeli Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą lub rachunkiem oraz 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 

określonym w ust. 8 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

10. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź  

w przypadku sporu między Wykonawcą a Podwykonawcą dotyczącego zasadności lub 

wysokości  wynagrodzenia Podwykonawcy, skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający 

potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

11. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 22, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w 

ust. 22 nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek.  

12. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 

w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskiem o płatność. 
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13. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 14 

zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót 

budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym 

wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do 

innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

14. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 7 i wykaże 

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag,  

o których mowa w ust. 7, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności 

takiej płatności. 

15. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 7  

i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag,  

o których mowa w ust. 7, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej 

płatności. 

16. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

17. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności 

do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 

płatności.  

19. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

20. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 
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wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 

równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy. 

21. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 

tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 

do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. 

22. Do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub 

objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami 

o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi 

wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się 

odpowiednio ust. 11. 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 6 ust. 1 w kwocie ................................ zł 

(słownie złotych: ………….) w formie……………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy. 

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w następujący sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy 

w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego; 

b) 30% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy 

nie później niż w 15 (piętnaście) dniu po upływie okresu rękojmi. 

 

§ 9 

Odbiór robót 

1. Odbiór robót nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Podstawą zgłoszenia odbioru robót jest dokumentacja powykonawcza oraz wszystkie 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy (koszt ich uzyskania 

obciąża  wykonawcę), a w szczególności: 

a) potwierdzenie zakończenia robót przez kierownika budowy w dzienniku budowy, 

b) Protokoły Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Pozwolenie na  

użytkowanie obiektu, 

c) oświadczenie Kierownika Budowy dotyczące: zgodności wykonanych robót  

z Dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

o spełnieniu obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy, 

d) dostarczenie kompletu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt k), l) i m), 

e) dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia odbioru. 

3. Odbiór robót odbywa się komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentów,  

o których mowa w ust. 2. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót 

wpisem do dziennika budowy oraz na piśmie.  

5. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć datę odbioru robót i rozpocząć czynności odbioru 

robót nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru 

robót przez Wykonawcę. 

6. Zakończenie czynności odbioru robót następuje nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 

daty ich rozpoczęcia.  

7. W przypadku ujawnienia wad i usterek nadających się do usunięcia, odbiór robót będzie 

wstrzymany do czasu ich usunięcia w ustalonym protokolarnie przez Strony terminie. 

8. W przypadku ujawnienia wad nienadających się do usunięcia: 

a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstąpić od Umowy, 

b) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru po obniżeniu wynagrodzenia 

stosownie do utraconej wartości technicznej, użytkowej i estetycznej przedmiotu umowy. 

9. Odbiór robót zostanie stwierdzony na piśmie w formie protokołu odbioru robót. 
 

§ 10 

Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny następuje najpóźniej w dniu upływu okresu gwarancji jakości. 

2. Odbiór ostateczny powinien być stwierdzony na piśmie w formie protokołu podpisanego przez 

Strony. 

 

§ 11 

Kierownik budowy i osoby po stronie Wykonawcy uczestniczące w  

wykonaniu przedmiotu umowy 

1. Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie: ………………………………, telefon: 

……………. posiadającego uprawnienia budowlane nr …………….. z dnia …………… 

wydane przez ………………………..., 

2. Zmiana Kierownika Budowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony. Zmiana będzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania 

przez Wykonawcę, że osoba ta posiada kwalifikacje i dokumenty potwierdzające posiadane 

uprawnienia zawodowe. 

3. Kierownik Budowy zobowiązany jest do wypełniania obowiązków nałożonych na niego 

przepisami Prawa budowlanego, w tym do sporządzenia przed rozpoczęciem robót planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

4. Kierownik Budowy jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego  

o konieczności istotnych odstąpień od Dokumentacji. 

5. Kierownik Budowy pełni funkcje koordynatora sprawującego nadzór nad przestrzeganiem 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez wszystkich pracowników zatrudnionych przy 

robotach.  

6. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników zarówno ze strony 
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Zamawiającego, jak i ze strony Wykonawcy, Kierownik Budowy zobowiązany jest 

niezwłocznie wezwać właściwe jednostki ratownictwa, a także niezwłocznie zawiadomić 

przedstawiciela Zamawiającego. 

7.  Wykonawca informować będzie Zamawiającego o wypadkach przy pracy i zdarzeniach 

potencjalnie wypadkowych, którym ulegli jego pracownicy i które nastąpiły podczas realizacji 

niniejszej Umowy. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu okresowe monitorowanie swoich 

działań podczas realizacji Umowy i umożliwi mu wstęp na teren budowy. 

 

§ 12 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, że zgodnie ze złożoną ofertą do wykonania przedmiotu umowy: 

a) nie będzie korzystał z Podwykonawców*, 

b) będzie korzystał z Podwykonawców w części dotyczącej*: 

………………………………………… 
(* Zapis zostanie dostosowany do informacji zawartej w ofercie Wykonawcy.) 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana 

zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 

poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 pkt d) 

niniejszego paragrafu. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić  

w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 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, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

Dokumentacji oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi proporcjonalnie w zakresie odnoszącym się 

do części wykonywanej przez siebie Umowy: 
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 wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co 

najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją 

Umowy,  

 dysponować osobami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego w zakresie odnoszącym się do osób, 

którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca i które będą 

uczestniczyły w realizacji Umowy, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, 

od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania 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 przedkładanego przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy.   

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia 

projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na 

zasadach określonych powyżej. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

szczególności w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 5 i 6,  

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

lub dalszego 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; 
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d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zwrotu zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,  

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą na podstawie Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem 

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej sprzeciw do zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej Umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu. 

14. 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 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1, przy czym wyłączenie to nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 (słownie:  pięćdziesiąt 

tysięcy) zł brutto. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5 lit. a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej Umowy w terminie do 7 dni od daty przekazania tej informacji, 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. 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. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  
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18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające Umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej Umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą Umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu. 

20. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone powyżej w 

ust. 19, stosuje się zasady określone w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu. 

21. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych niniejszą Umową. 

22. 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 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

23. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo a także Umowa o podwykonawstwo 

sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w 

przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe Umowy na język polski. 

24. Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania Umowy o podwykonawstwo 

stosuje się odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo. 

25. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

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

publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1a w/w ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 13 

Przekazanie terenu budowy 

1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego dokonane będzie z chwilą 

podpisania przez Strony protokołu przekazania terenu budowy. 

2. W przypadku gdy Wykonawca uzna, że przekazany teren budowy jest dla niego 

niewystarczający do zorganizowania zaplecza budowy musi zapewnić sobie niezbędny teren 
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samodzielnie. Wszelkie koszty z tym związane ponosi wyłącznie Wykonawca. 

3. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca bez zbędnej zwłoki wykona wszelkie prace 

związane z zabezpieczeniem, przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy, 

niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

4. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania terenu budowy, całkowita 

odpowiedzialność za teren budowy przechodzi na Wykonawcę i trwa do dnia podpisania 

protokołu odbioru robót. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

a) przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, 

b) właściwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujących się na nim obiektów oraz urządzeń 

budowlanych, 

c) usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w tym okresie na terenie budowy, 

d) usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w wyniku katastrofy budowlanej, a w 

szczególności ponosi odpowiedzialność za pokrycie strat powstałych na skutek zniszczenia 

urządzeń budowlanych oraz odpowiedzialność odszkodowawczą za uszczerbek na zdrowiu 

lub życiu pracowników Wykonawcy i Podwykonawców. 

 

§ 14 

Utrzymanie porządku na terenie budowy 

1. W okresie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek utrzymania terenu budowy  

w należytym porządku, przede wszystkim zadba o to, by nie były na nim składowane zbędne 

urządzenia budowlane, nadwyżki materiałów itp. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie 

usuwać z terenu budowy wszelkie śmieci, gruz, odpady lub inne pozostałości. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w porządku otaczających teren budowy 

nieruchomości, ulic i dróg dojazdowych. Przez utrzymanie porządku rozumie się usunięcie 

wszelkich odpadów i nieczystości zalegających na wskazanych terenach na skutek prowadzenia 

robót. Utrzymanie porządku obejmuje również doprowadzenie naruszonej przez działania 

Wykonawcy powierzchni ulic i dróg publicznych do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

3. W razie nieprzestrzegania przez Wykonawcę powyższych zapisów, Zamawiający wezwie go do 

usunięcia naruszeń porządku, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 

dni. W razie niezastosowania się Wykonawcy do wezwania Zamawiającego, Zamawiający 

może powierzyć uprzątnięcie terenów wskazanych w ust. 1 i ust. 2 osobie trzeciej. Koszty 

uprzątnięcia obciążą Wykonawcę. 

4. Najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru robót, 

Wykonawca oczyści teren budowy usuwając swój sprzęt, urządzenia budowlane, odpady, 

pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy i teren z nim sąsiadujący zajęty lub 

użytkowany przez Wykonawcę, przygotowując go do przekazania Zamawiającemu w stanie 

czystym i nie budzącym jakichkolwiek zastrzeżeń. 

 

§ 15 

Dokumentacja powykonawcza 

1. Wykonawca przygotowuje Dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 
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2. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, wraz z 

postępem robót.  

3. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Zamawiającemu na każde żądanie  

w trakcie obowiązywania Umowy. 

4. Skompletowana Dokumentacja powykonawcza będzie przekazana Zamawiającemu  

w wersji papierowej i elektronicznej w 1 egzemplarzu, w terminie wskazanym  

w § 3 ust. 1 pkt m).  
 

§ 16 

Prawa autorskie  

1. Wykonawca, w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, przenosi na 

Zamawiającego prawa na dobrach niematerialnych powstałe w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy lub konieczne do należytego wykonania, uruchomienia i funkcjonowania przedmiotu 

umowy, w szczególności do dokumentacji powykonawczej, bez żadnych ograniczeń 

czasowych, terytorialnych oraz liczby egzemplarzy na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworu techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie nieodpłatnego udostępniania oryginału albo egzemplarzy, na których utwór 

utrwalono, 

c) w zakresie publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Autorskie lub pokrewne prawa majątkowe przeniesione ostatecznie zostaną na rzecz 

Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru z opisem wszystkich materiałów 

obejmujących opracowania, projekty i inne prace powstałe dla wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie patentów, znaków 

handlowych, marek lub innych dóbr chronionych zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia na własny koszt wszystkich wyrządzonych 

poprzez działanie wskazane w poprzednim zdaniu szkód. 

 

§ 17 

Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela rękojmi na poszczególne roboty, jak i na całość przedmiotu umowy. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie ……  miesięcy, licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości (w 
zależności od złożonej oferty). 

3. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru robót. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie  

z przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca udziela na wykonane roboty jak i na całość przedmiotu umowy (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy) …… miesięcznej gwarancji jakości.  

6. Gwarancją objęte są roboty budowlane jak i urządzenia lub sprzęt, który w ramach 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować lub zainstalować lub 

uruchomić. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany będzie do konserwacji i 
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przeglądów urządzeń zgodnie z zaleceniami lub wymogami wynikającymi z instrukcji 

użytkowania. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do 

przeprowadzenia konserwacji klimatyzatorów minimum 2 razy w roku. 

7. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru robót. 

8. W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych 

wad lub usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

9. O wadach lub usterkach, które ujawniły się w okresie gwarancji jakości Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej niezwłocznie po ich 

stwierdzeniu. 

10. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek drogą mailową (adres mailowy………………). 

11. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek uniemożliwią ich usunięcie w terminie określonym 

w ust. 7, Wykonawca w terminie 3 dni uzgodni z Zamawiającym nowy  termin ich usunięcia. 

12. Ustęp 7 - 10 stosuje się odpowiednio do usuwania wad z tytułu rękojmi. 

13. W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający uprawniony jest do: 

a) zwołania i przeprowadzenia, przy udziale Wykonawcy jeden raz w roku trwania gwarancji i 

rękojmi w terminie uzgodnionym przez strony, przeglądu gwarancyjnego, w tym do 

sporządzenia protokołu z przeglądu gwarancyjnego oceniających stan obiektu wraz z 

wykazem ewentualnych usterek, 

b) sporządzenia protokołu z dokonania przeglądu po usunięciu usterek przez Wykonawcę. 

14. Jeżeli przedmiot umowy, lub jakakolwiek jego część nie mogła być używana z powodu wady 

lub jej naprawiania, to okres gwarancji jakości przedmiotu umowy, lub jego części, zależnie od 

okoliczności, będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim przedmiot umowy, 

lub jego część nie mógł być używany przez Zamawiającego z powyższego powodu. 
15. W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania napraw w ramach rękojmi lub gwarancji 

jakości lub opóźnienia w ich wykonywaniu Zamawiający ma prawo do powierzenia naprawy 

osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy 

do usuwania wad zostanie naliczona mu kara zgodni z § 20 ust. 2. 
 

§ 18 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i utrzymać na swój własny koszt umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy, 

uwzględniającą poniższe warunki: 

a) ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim  

oraz następstwa tych szkód będące następstwem wypadków, które miały miejsce  

w okresie realizacji przedmiotu umowy, a roszczenia z tytułu szkód będących następstwem 

tych wypadków będą mogły być zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia; 

b) suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC nie będzie niższa niż wartość Umowy na jeden i 

wszystkie wypadki. 

2. Wykonawca przed przejęciem terenu budowy obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia lub polisy. Wykonawca 

dostarczy dowody opłaty składki/składek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia i 

będzie zobowiązany do dostarczenia potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki w 
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terminie 3 dni od wymaganego terminu dokonania zapłaty bez osobnego wezwania przez 

Zamawiającego. 

§ 19 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku: 

a) opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 14 dni,  

od daty przekazania terenu budowy, 

b) opóźnienia Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z elementów lub etapów 

Szczegółowego harmonogram realizacji robót, trwającego dłużej niż 14 dni, 

c) wystąpienia wad przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających 

jego użytkowanie. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca: 

a) zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, z 

wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, a przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni, 

b) narusza określone w Umowie zasady zawierania umów z podwykonawcami, 

c) nie usunął wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole, o którym mowa 

w § 9 ust. 7,  

d) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy lub w sposób wadliwy, 

niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, używa materiałów i urządzeń nie posiadających 

dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a 

także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku wstrzymania przez Kierownika 

budowy, w trybie art. 22 pkt 4) Prawa budowlanego, wykonania robót. 

4. Konieczność trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

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), lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 

% wartości niniejszej umowy brutto (wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy), może stanowić podstawę 

do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 7 dni 

licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od Umowy.  

6. W razie 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 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 – 6, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

8. O odstąpieniu od Umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie. 

Wszelkie skutki związane z odstąpieniem następują w terminie wskazanym w oświadczeniu o 
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odstąpieniu, jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia, w którym Zamawiający otrzymał 

oświadczenie. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót  

w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień 

odstąpienia, pod kontrolą przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca 

nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie na koszt 

Wykonawcy, a Wykonawca nie przysługuje prawo do zmiany jego ustaleń, 

b) zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w 

zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt Strony z powodu której od Umowy 

odstąpiono, 

c) pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku,  

w wyznaczonym terminie. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający jest 

zobowiązany do: 

a) dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;, 

b) przejęcia terenu budowy, 

c) zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy. 

11. Do odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio 

postanowienia Umowy dotyczące odbioru robót. 

12. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 20 

Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w 

§ 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości 

i rękojmi lub niedopełnieniu obowiązków związanych ze świadczeniem usług gwarancyjnych 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, chyba że wynikło ono z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. 

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru 

końcowego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, chyba że wynikło ono z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego. 

4. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentu (potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty 

składki), o którym mowa w § 18 ust. 2 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 %  

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, chyba że wynikło 

ono z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

5. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
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Podwykonawcom - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5%  wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 

płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

6. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia zapłaty. 

7. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany. 

8. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej 

zmiany. 

9. W przypadku braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy  

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy przypadek niedokonania zmiany 

Umowy. 

10. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu innych zobowiązań niepieniężnych wynikających 

z Umowy, chyba że wynikło ono z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za 

każdy dzień opóźnienia. 

11. W przypadku ujawnienia wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe 

użytkowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 

12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1. 

13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1. 

14. W przypadku niedostarczenia kopii umowy/umów o pracę lub dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa w § 3 ust.1 pkt s) – w wysokości 

50,00 zł za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu. 

15. W przypadku szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

16.  Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia (faktury) 

lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 

17. Zamawiający w przypadku wystąpienia takiej potrzeby wystawi Wykonawcy notę 

obciążeniową. 
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18. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 

robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa 

cywilnego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu 

umowy. 

 

§ 22 

Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w umowie odpowiedzialności za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że: 

a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym i 

niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli, 

b) nie mogła w chwili zawierania umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć 

zaistnienia zdarzenia oraz jego skutków, o którym mowa w pkt a), 

c) nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć  

tego zdarzenia lub jego skutków. 

Zdarzenia takie będą określone jako „Siła wyższa”. 

2. W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez 

Stronę całości lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim 

zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. Warunkiem tymczasowego 

zwolnienia jest niezwłoczne powiadomienie drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i 

udowodnienie niemożności spełnienia świadczenia. 

3. Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące na niej zobowiązania tak 

szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej staranności w celu jak 

najszybszego usunięcia przeszkód wykonania. 

 

§ 23 

Powiadomienia 

1. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane adresy: 

a) Zamawiający ……………………………… 

b) Wykonawca ………………………………. 

2. Koordynatorem Umowy po stronie Zamawiającego jest: 

- ………………………………….. 

      tel. ………………………………… 

      e-mail……………………………… 

3. Koordynatorem Umowy po stronie Wykonawcy jest: 

- ………………………………….. 

      tel. ………………………………… 

      e-mail……………………………… 

4. Korespondencja, o której mowa w ust. 1, będzie uważana za prawidłowo dostarczoną  

w dniu osobistego doręczenia lub w dniu potwierdzenia doręczenia w przypadku 

zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w dniu otrzymania 

powiadomienia faksem lub mailem w przypadku niezwłocznego potwierdzenia 
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powiadomienia w formie pisemnej. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o każdej zmianie 

adresów, o których mowa w ust. 1, pod rygorem uznania, iż poczta wysłana na poprzedni 

adres została skutecznie doręczona. 

6. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o każdej zmianie 

adresu swojej siedziby oraz innych danych. Zmiany, o których mowa powyżej nie stanowią 

zmiany Umowy. 

7. Zmiana osób reprezentujących Strony oraz ich adresy i numery telefonów nie stanowią 

zmiany Umowy, ale wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 24 

Rozwiązywanie sporów 

Strony ustalają, że spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownych 

rokowań. W przypadku nierozwiązania sporu w terminie 15 dni od dnia jego powstania, spór 

zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego w Płocku, właściwego rzeczowo. 

 

§ 25 

Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu 

stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 

Prawa Zamówień Publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących 

istotnych zmian: 

a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 

b) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy zmiana terminu jest spowodowana: 

 pandemią, 

 siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową,  

 wystąpieniem istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 

wstrzymania realizacji określonego rodzaju robót, mających wpływ na zmianę terminu 

realizacji umowy, 

 przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo 

jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy 

Wykonawcy, 

 koniecznością wykonania części robót inną technologią niż założona w Dokumentacji. 

3. Każda ze Stron, powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 2 zobowiązana jest 

poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia. 

4. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 oraz ich przyczyny muszą być odnotowane w 

dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane protokołami podpisanymi przez 

kierownika budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego. Na tej podstawie termin realizacji 

zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których roboty budowlane nie mogły być 

wykonywane.  

5. Zmiany treści Umowy dokonywane będą za zgodą obu Stron aneksem do Umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 26 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia. 

2. Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzyma Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Prawa 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne mające związek z 

realizacją przedmiotu umowy. 

4. Poszczególne tytuły zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystości i nie mają one wpływu 

na interpretację Umowy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany Umowy w zakresie przeniesienia praw  

i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelności. 

 

 

 

 Zamawiający  Wykonawca                                                   

 

 

  


