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Inwestycja dofinansowana  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 
2020, Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
 

UMOWA (projekt)   

 
Zawarta  w dniu ……………...  w ………………….pomiędzy  
Gminą Ostróda z siedzibą w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego1, 14-100 Ostróda, 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Ostróda – Bogusława Fijasa 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Teresy Ołowskiej 

zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

a 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
NIP......................................................................... 
REGON.................................................................. 
KRS ………………………………………………….. 
zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: 
………………………………………………… 
 
              Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty  Wykonawcy na  
realizację inwestycji pn. ,,Budowa 5 nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności   publicznej położonych na terenie Gminy Ostróda” realizowanej w ramach 
projektu „Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda” dofinansowanej  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 
Efektywność energetyczna, Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
 
zostaje zawarta umowa o następującej treści. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest:  

Budowa 5 szt instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności wraz z opracowaniem 

niezbędnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej na obiektach użyteczności publicznej 

w gminie Ostróda wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i 

pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi oraz 

opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez 

dostawcę energii w celu przyłączenia instalacji do sieci i zapewnienia prawidłowego odbioru 

przez operatora sieci. Umowa obejmuje również przeprowadzenie szkolenia wskazanego przez 

zamawiającego personelu w zakresie eksploatacji i użytkowania instalacji. Przedmiot umowy 

obejmuje wykonanie nowych instalacji fotowoltaicznych na następujących budynkach 

użyteczności publicznej: 

1. Szkoła Podstawowa w Brzydowie, dz. nr 140/1, obręb 0002 Brzydowo 

2. Szkoła Podstawowa w Zwierzewie, dz. nr 120, obręb 0044 Zwierzewo 

3. Szkoła Podstawowa w Szyldaku, dz. nr 15, obręb 0036 Szyldak 

4. Zespół Przedszkolno – Szkolny w Tyrowie dz. nr 680, obręb 0038 Tyrowo 

5. Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie nr 163/1, 166/3, obręb 0026 Pietrzwałd 
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2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, 
specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach,  
 stanowiących  załącznik   do umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją  
 projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami  
 i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie  
 w niej uzgodnionym. 
4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  

  5. Wykonawca zobowiązuje się, że prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót 

objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą wykonywane przez osoby 

zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (tzw. pracownicy 

fizyczni). 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

i/lub 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, 

nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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i/lub 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

i/lub 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

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

ochronie danych osobowych. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w umowie. 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 jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5. czynności.  

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 2 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą 
Wykonawcy strony ustalają na : 

1)    łączna cena brutto: …...................................... zł 

  słownie złotych: ...................................................................................................... 

2) łączny podatek VAT ………% tj. kwota: …........................................................... zł                           

słownie złotych: ........................................................................................................ 

3)  łączna cena  netto: ….................................................. zł 

słownie złotych: ........................................................................................................ 

w tym: 

a) Szkoła Podstawowa w Brzydowie 

       cena brutto: …...................................... zł 

  słownie złotych: ...................................................................................................... 

 cena  netto: ….................................................. zł 

  słownie złotych: ........................................................................................................ 

 

b) Szkoła Podstawowa w Zwierzewie 
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       cena brutto: …...................................... zł 

  słownie złotych: ...................................................................................................... 

 cena  netto: ….................................................. zł 

  słownie złotych: ........................................................................................................ 

 

c) Szkoła Podstawowa w Szyldaku 

       cena brutto: …...................................... zł 

  słownie złotych: ...................................................................................................... 

 cena  netto: ….................................................. zł 

  słownie złotych: ........................................................................................................ 

 

d) Zespół Przedszkolno – Szkolny w Tyrowie  

       cena brutto: …...................................... zł 

  słownie złotych: ...................................................................................................... 

 cena  netto: ….................................................. zł 

  słownie złotych: ........................................................................................................ 

 

e) Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie  

       cena brutto: …...................................... zł 

  słownie złotych: ...................................................................................................... 

 cena  netto: ….................................................. zł 

  słownie złotych: ........................................................................................................ 

2.   Wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega waloryzacji i będzie niezmienne przez cały czas 
realizacji robót. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli w 
czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac. 

3.  Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy. 

 
§ 3 

Warunki Płatności 
 

1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się  na podstawie faktur wystawionych 
przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez obie strony, protokół odbioru końcowego 
poszczególnych obiektów.  Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych za wykonanie 
przedmiotu umowy. 
 

     2.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego  należnego wynagrodzenia jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, stosownie do 
§ 13 umowy. 
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3. Płatności  określone w ust. 1 zostaną dokonane w terminie 30–dniowym od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem § 13 ust. 12-18 
umowy. 

4. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury wystawionej na Zamawiającego zostanie 
pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 11 
umowy. 

5. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane 
przez Wykonawcę na fakturze. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 
7.  Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 4 
Terminy wykonania 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy.  
2.  Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jako dzień zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego ostatniego obiektu nastąpi do 15.10.2018r. 
 

§ 5  
Obowiązki stron. 

 
1. Obowiązki Zamawiającego:  

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy  przez 
Wykonawcę.  

2) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie branże 
przedmiotu umowy. 

3)  dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez 
Wykonawcę. 

4) dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 8 
niniejszej umowy. 

5) dokonanie zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy.  
6) udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbędnej mu pomocy w uzyskiwaniu 

decyzji, uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami administracji niezbędnych 
dla zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany 
do  udostępniania Wykonawcy wszelkich niezbędnych Wykonawcy dokumentów 
znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, udzielanie Wykonawcy pisemnych 
i ustnych wyjaśnień oraz udzielanie Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym 
wszelkich pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych dla wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy. 
1)    przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
2) zabezpieczenie  terenu robót; 
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017r. 
poz. 1332), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 
każdego używanego na budowie wyrobu; 
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5) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2017r. poz. 519), 
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21 z późn. zm.), 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami; 

8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

11) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 
niniejszej Umowy; 

12) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

13) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

14) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 
15) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze; 

16) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia; 

17) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót;  

19) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  
20) sporządzenie fotograficznej lub filmowej dokumentacji terenu robót przed robotami i po 

robotach. W/w dokumentację  w formie płyty CD  Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu:  

 a)  dokumentację przed robotami- w terminie 10 dni od przekazania placu budowy 
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 b)  dokumentację  po robotach- przy odbiorze końcowym. 
      21) doprowadzenie terenu, po wykonaniu prac, do stanu pierwotnego / rekultywacji /. W 

przypadku nie wykonania rekultywacji przez Wykonawcę zostanie on obciążony przez 
Zamawiającego kosztami przeprowadzenia tych prac. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane 
w Ofercie Wykonawcy. 

5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej 
osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana  osób, o których mowa w ust. 3 winna być 
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

7. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 
8. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

 
§ 6 

Ubezpieczenia 
 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w      

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy, co 

najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego, na sumę ubezpieczenia 

równą co najmniej wartości kontraktu.  

2. Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do 
wglądu oryginały polis ubezpieczeniowych i dostarczy ich kserokopie. 

 
§ 7 

Personel z ramienia Zamawiającego, Nadzoru, Wykonawcy 
 

1. Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonywania niniejszej 
umowy z ramienia Zamawiającego, wyznacza się osoby: 

1). …………………………………… 

2). …………………………………..    

 
2. Przedstawicielem/Kierownikiem Budowy z ramienia Wykonawcy będzie: 

……………………….. 
posiadający (-a) uprawnienia w specjalności ……………………………………………… 
Nr uprawnień: .......................................................................................................... . 
1) Kierownikiem robót branży elektrycznej  będzie.............................................................  
posiadający (-a) uprawnienia w specjalności ……………………………………………… 

     Nr uprawnień: .......................................................................................................... 
3. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób przedstawionych w ofercie przetargowej 

Wykonawcy za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego zgodnie z  § 5 ust. 5 i 6 umowy. 
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4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 3 
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków 
wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie 
nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

 
§ 8 

Odbiory Przedmiotu umowy 
 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór końcowy poszczególnych obiektów. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 
mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem 
umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego poszczególnych 
obiektów, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż w terminie 
określonym w § 4 ust.2. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 
kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami, 

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

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

6) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

7) Protokoły szkolenia personelu zamawiającego wraz z lista obecności, 
8) „Instrukcje użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, 

które wymagają przeglądów serwisowych. 
9) wykonanie dokumentacji zgodnie z §  5 ust.2 pkt 20 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

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

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 
odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym, w okresie  gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 

§ 9 
Rękojmia i gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot umowy, jak również 
wszelkie materiały i urządzenia wykorzystane w trakcie jego realizacji z wyjątkiem urządzeń 
lub materiałów na które producenci udzielili dłuższy okres gwarancji – obowiązuje gwarancja 
producenta.  

2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru  
końcowego, jako załącznik do protokołu 

3. Gwarancja obejmuje: przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w 
okresach udzielonej gwarancji; usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie 
rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji. Koszty przeglądów 
gwarancyjnych oraz materiałów użytych do przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca 

4. Okres gwarancji wynosi ....... miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  
5. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w przeglądach   

gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiającego. Nie podlegają roszczeniom z tytułu 
gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  
2)   normalnego zużycia wybudowanego obiektu lub jego części,  

     3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji  
obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres 
trwania naprawy.  

7. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
z tytułu rękojmi. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  W 
tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

10. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej  
przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem 
wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymania warunków eksploatacji określonych w 
instrukcjach użytkowania i eksploatacji oraz kartach gwarancyjnych wystawionych przez 
producentów i dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu w dacie odbioru 
końcowego.  

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu  
gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy 
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Oprócz przypadków wymienionych w treści  księgi trzeciej tytułu XV Kodeksu cywilnego 
stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości prawo odstąpienia 

od umowy w następujących okolicznościach: 
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje ich, pomimo wezwania na piśmie przez Zamawiającego, 
2) Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową 

pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany 
sposobu wykonywania umowy, 

3) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. 
4) powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy lub jej części podwykonawcy 

bez zachowania wymogów  §13 umowy, 
5) Wykonawca opóźnia się w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w 

§ 6  ust. 2, a opóźnienie przekracza 14 dni. 
   2.  Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy, gdy wystąpi 

konieczność wielokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej   zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w § 13 ust.12, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto 

wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1. pkt. 1 

 3. Wykonawcy przysługuje w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości prawo odstąpienia od 
umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub 
odmawia podpisania protokołu odbioru robót. 

 4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

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

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na  koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

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

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
1). dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane na dzień odstąpienia od umowy, 
2). przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 
nastąpi na podstawie: 
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego 

elementu  od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie wykonanej części 

tego elementu nastąpi na podstawie protokólarnego ustalenia przez Zamawiającego 
i Wykonawcę procentowego zaawansowania wykonania danego elementu. Dopuszcza się 
także zastosowanie rozliczenia za pomocą kosztorysu powykonawczego w oparciu o 
inwentaryzację robót. 
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8. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym - Zamawiający może odstąpić od 
umowy w razie wystąpienia 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. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne 
odszkodowanie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z art. 145 Prawa zamówień 
publicznych 

 
§ 11 

Zwłoka i kary umowne 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty określonej w § 2 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy, 
za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,– w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty określonej w § 2 
ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczoną od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad.  

3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1% 
wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust.1  pkt 1 za każdą umowę, 

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust.1 
pkt 1  za każdą umowę, 

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1% 
wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust.1 pkt 1  za każdą umowę. 

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% niezapłaconego lub nieterminowo 
zapłaconego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 

7) za oddelegowanie do wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 5 osób nie 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych, 00/100) za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana 

wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że 

nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę); 

8) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie któregokolwiek z 

dowodów, o których mowa w § 1 ust. 7 w wysokości 500 zł za każdy przypadek. Kara 

może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku 

nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. 

dokumentów. 

2.  Wykonawca zapłaci  karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
rękojmi za wady  i gwarancji jakości– w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za 
przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty określonej w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy za 
każdy dzień zwłoki, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, 
czyli liczony od kwoty określonej w § 2  ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, 
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4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty określonej w § 2 ust. 
1 pkt 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa 
zamówień publicznych. 

5. Kary umowne, będą w pierwszej kolejności potrącane z faktury  Wykonawcy. 
6. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
7. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w  Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
8. Zamawiający  może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte 

w wyznaczonym terminie. 
 

§ 12 
Należyte wykonanie umowy 

 
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu 

podpisania umowy.  
2. Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie  
w postaci.................…………………………na sumę 10% ceny ofertowej brutto tj. na 

kwotę.................... słownie: ........................................................................... 
3. Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% 

kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

 
§ 13 

Podwykonawstwo 
 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam, za 
wyjątkiem: 
1) robót w zakresie__________________________, które wykona przy udziale 

podwykonawców __________________________; 
2) robót w zakresie__________________________, które wykona przy udziale 
__________________________, tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.  
4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, 

gdy: 
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1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

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

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany 

w § 4 ust. 2; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z 

dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 

umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.  

5.Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym  

w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 

w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. 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 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, jako 

niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

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

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą 

obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy 
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przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którymi w 

szczególności są: oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

potwierdzenie dokonania zapłaty przez Wykonawcę, wydruk z rachunku bankowego. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 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 umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający 

poinformuje 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 potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

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

podstawę naliczenia kar umownych. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 

własne. 
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§ 14 

Zmiany umowy 
 

1. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w zakresie i sytuacjach: 

1)   zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o okres opóźnienia 

wynikający z niżej wymienionych przyczyn: 
a) przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy wynikającej z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
b) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego z powodu niekorzystnych warunków 

atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
c) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę,  

d) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  

e) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności,  

f) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,  

g) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., 
których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 
staranności. 

     2)   zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku 

VAT, w zakresie wysokości należnego podatku; 

      3) inne,  w następujących przypadkach: 
 a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na    
realizację przedmiotu umowy- w zakesie sposobu realizacji umowy, wysokości 
wynagrodzenia, terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

b) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 
nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony- w 
zakresie niejasnych lub rozbieżnych pojęć; 
c) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22a ust.1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
d) zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców 
zgłoszonych przez Wykonawcę według postanowień § 13 umowy. 
e) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, 
że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 
dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające  warunki określone w SIWZ, w terminie  nie 
dłuższym niż 14 dni od daty złożenia  wniosku przez Zamawiającego; 
f)  zmiany danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. 
zmiana   numeru rachunku bankowego) 
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   g) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów  
       między   Stronami, 

 
Uwaga: Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody 
zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę 

 
2.  W przypadku zmiany terminu realizacji harmonogram rzeczowo-finansowy ulega aktualizacji. 
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności.  
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień przepisu art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Umowa została sporządzona w języku polskim. Język polski jest językiem obowiązującym 

podczas wykonywania przedmiotu umowy. 
6. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień umowy jest prawo polskie. 
 

 
§ 15 

Rozstrzyganie sporów 
 

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

 
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego,  
Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, inne przepisy powszechnie 
obowiązujące, mające zastosowanie przy wykonaniu niniejszej umowy. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
    - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami 
    - Oferta Wykonawcy 
    - Harmonogram rzeczowo-finansowy 
3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego 

i  1 egz. dla Wykonawcy. 
  

 ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA:    
 
 

 


