
Projekt 

 
UMOWA  Nr  …………………… 

 
 
 

Zawarta w dniu ………………………. r. 
Pomiędzy: 
Gminą Kamiennik mającą swą siedzibę w Kamienniku, ul. 1-Maja 69, 48-388 Kamiennik, 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 
1. Wójta Gminy – Kazimierza Cebrata 
a 
………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
1. …………………………………………………… 
W/w strony zawierają umowę następującej treści: 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn zm.), zwaną dalej „Prawem 
zamówień publicznych”. 

2. Na podstawie dokonanego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym Zamawiający 
zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Przebudowa i remont 
połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chocieborzu” zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz SIWZ.   

3. Dokładny zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają przedmiary robót – szt. 2 
(zał. do SIWZ). 

 
§ 2 

Termin wykonania 
 

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
1) przekazanie terenu budowy – w dniu zawarcia umowy; 
2) termin rozpoczęcia robót – w dniu zawarcia umowy; 
3) termin zakończenia robót do dnia 30.11.2020 r. 

 
 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego, 
2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, 
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy, wykonanie zasilania placu budowy 

na własny koszt oraz pokrycie we własnym zakresie kosztów mediów, 
4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej z 



materiałów własnych zgodnych z obowiązującymi normami i posiadających stosowne 
atesty i certyfikaty, 

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie budowy i poza nią, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

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

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

9) utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i porządku, 
10) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, 

11) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia wyznaczony przez Zamawiającego, 

12) informowanie Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 
a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do    

zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego  
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub  

doprowadzenia do stanu poprzedniego. 
13) udział w radach budowy na każde wezwanie Zamawiającego, 
14) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy, 
15) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 

przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 
16) Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentacji 

odbiorowej. 
 
 
 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 
2) przekazanie dla Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej; 
3) poinformowanie Wykonawcy o powołanym inspektorze nadzoru inwestorskiego; 
4) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych, od 

dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru; 
5) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
6) terminowa zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 
 
 
 
 
 



§ 5 
Wynagrodzenie 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę 
ryczałtową ……………………….. zł brutto (w tym podatek VAT)  
słownie: ………………………………………………………………………………………... 
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się dwoma  
fakturami: 
- fakturą częściową w wysokości do 50% wynagrodzenia wystawioną na podstawie 
odbioru częściowego, stwierdzającego   stan wykonania robót zaawansowany minimum 
w 50 %; 
- fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót (bez wad i 
usterek). 
3. Płatności będą dokonane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
…………………………………………………………………….. w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem 
odbioru robót z zastrzeżeniem § 10 ust. 18. 
4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. 
5. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
 

§ 6 
Roboty dodatkowe 

1. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji 
przetargowej, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego i zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiającego, według odrębnej umowy na roboty 
dodatkowe.  

2. Wartość robót dodatkowych łącznie przez cały czas trwania inwestycji nie może 
przekroczyć 50% kwoty określonej w § 5 ust. 1. 

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane mogą być jedynie prace niezbędne 
ze względu na grożące niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

 
 

§ 7 
Odbiory 

 
1. Odbiory częściowe (jeżeli wystąpią) oraz odbiory robót zanikających dokonywane 

będą przez Zamawiającego na podstawie zgłoszenia Wykonawcy w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia.  

2. Komisyjny odbiór końcowy przedmiotu niniejszej umowy zorganizowany będzie przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości 
wykonanych robót do odbioru przez Wykonawcę, po uprzednim przedłożeniu 
dokumentacji odbiorowej wymienionej w pkt. 12.2 Specyfikacji Technicznej wykonania 
i odbioru robót. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, zostanie to odnotowane w protokole odbioru 

wraz z wyznaczonym terminem na ich usunięcie, 



b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 
zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać 
wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi tylko i wyłącznie na koszt Wykonawcy. 

4. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający   
    wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na  
    usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  
    oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót  
    jako wadliwych. 
6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w  
    okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia  
    należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 niniejszej Umowy. 
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie  
    tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie  
    przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 
 

§ 8 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

ceny ofertowej brutto zapisanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: 
………………zł (słownie:.……………………………………………………………….... zł). 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wnosi w formie ………………... 
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedna z kilku form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wartości. 

4. 70 % zabezpieczenia tj. kwota ……………. zł (słownie: ……………………….. złotych) 
zostanie zwolniona z zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru przedmiotu 
umowy i uznania go przez Zamawiającego za zrealizowany zgodnie z warunkami 
umowy. 

5. 30 % zabezpieczenia tj. kwota …………… zł (słownie: ………………………. złotych) 
pozostaje jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolniona 
z zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu okresu tej rękojmi. 

6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie 
innej niż pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres wynikający z przedłużenia 
terminu realizacji Umowy. 

7. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 
robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

 
 

§ 9 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….miesięcznej gwarancji i 60-miesięcznej 

rękojmi na wykonany przedmiot umowy określony w § 1, a bieg terminu 
rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym. 



2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad    
bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w   
innym technicznie możliwym uzgodnionym przez obie strony terminie. 

3. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych to termin  
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas w którym wada była usuwana. 

4. Jeżeli w ciągu 48 godzin po powiadomieniu Wykonawca nie podejmie działań 
zmierzających do usunięcia wady, Zamawiający po powiadomieniu w formie 
pisemnej o tym Wykonawcy, może usunąć wadę samodzielnie lub zlecić jej 
usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie 
udokumentowane koszty i wydatki. 

 
§ 10 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie 
robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty 
podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów 
wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawca może przystąpić do realizacji umów z podwykonawcą robót 
budowlanych, dostaw lub usług, po równoczesnym spełnieniu niżej podanych 
warunków:  

a) zgłoszeniu podwykonawcy Zamawiającemu,  

b) nie zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane oraz spełnienia 
pozostałych wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 

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

4. Projekt umowy, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać:  

a) zakres powierzanych podwykonawcy robót budowlanych,  

b) zasady odbiorów robót wykonywanych przez podwykonawcę ze wskazaniem, że 
odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem 
Zamawiającego,  

c) wysokość wynagrodzenia i zakres robót, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty 
przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spójne z treścią 
niniejszej umowy postanowienia w zakresie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą;  

d) postanowienia spójne z umową w szczególności w zakresie okresów 
odpowiedzialności za wady wykonywanych przez podwykonawcę robót budowlanych 
oraz innych obowiązków w stosunku do okresów wynikających z umowy,  

e) postanowienia dotyczące możliwości przejęcia przez Zamawiającego, na jego 
żądanie, praw i/lub obowiązków Wykonawcy wobec podwykonawcy,  



- włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad przez 
podwykonawcę w okresie zobowiązań z tytułu gwarancji udzielonej przez 
podwykonawcę robót Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialności z tytułu rękojmi 
wobec Wykonawcy),  

- skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej 
Wykonawcy przez podwykonawcę,  

-  odebrania robót zrealizowanych przez podwykonawcę,  

- rozliczenia odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych, zrealizowanych 
przez podwykonawcę,  

f) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę 
wobec podwykonawcy robót,  

g) postanowienia zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez 
zgody Wykonawcy i Zamawiającego,  

h) postanowienia zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych 
i związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych bez zgody 
Wykonawcy,  

i) postanowienia dotyczące terminu wykonania robót, spójne z treścią niniejszej umowy.  

5. 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 dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 
ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 
§10 ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, ma prawo zgłosić pisemny 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania, uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10. 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 niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany w siwz jako niepodlegający temu obowiązkowi. 
Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

11. Przepisy ust. 3–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

12. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza 
bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.  

13. Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności.  



14. Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z 
Umowy lub wymogów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 
podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.  

15. Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w 
sposób powodujący naruszenie Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestał na 
oznaczony czas albo na stałe wykonywania części albo całości powierzonych mu robót 
budowlanych, dostaw lub usług. W przypadkach, o których mowa powyżej, 
Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić zawartą z 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawca umowę lub zapewnić bezzwłoczne 
rozwiązanie albo zmianę umowy zawartej przez podwykonawcę z dalszym 
podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego umowy takie zostaną rozwiązane.  

16. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego  
o wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami  
i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy toczących się w związku z realizacją Umowy.  

17. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

18. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia dla 
Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

19. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty 
podwykonawcom, Zamawiający ma prawo: 

1) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu 
zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, lub 

2) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności podwykonawcy,  
w przypadku zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy przez Zamawiającego. 

20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczących 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 11 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi  

i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia terminu usunięcia wady 
wyznaczonego przez Zamawiającego, 

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto za przedmiot umowy, 



d) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego 
z umowy zawartej z podwykonawcą, 

e) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z umowy zawartej  
z podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2% 
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, 

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto 
za przedmiot umowy, 

h) za nie wprowadzenie zmiany w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie  
o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli termin 
zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w §10 ust. 5 – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki. 

i) Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu kopii umów, o 
których mowa w § 14 ust. 2 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, w stosunku 
do terminu określonego przez Zamawiającego, 

j) Za niewywiązanie się z obowiązku zatrudnienia przy realizacji zamówienia 
którejkolwiek z osób wskazanych w § 14 ust. 1 na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek. 

 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy 

z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za 
wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

3. Jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci możliwość 
otrzymania środków na sfinansowanie robót, dotacji lub wsparcia w innej formie, 
Wykonawca pokryje te straty, niezależnie od należnych kar umownych. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na 
zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z 
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 

 
 

§ 12 
Zmiana umowy 

 
1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w stosunku 
do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 
przypadkach: 
1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: 

a) Warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak 
nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, 

b) Konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, 
c) Sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej 

wpływ na realizację robót, 
d) Zaistnienia siły wyższej, 
e) Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 



2) Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub 
zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika 
konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian mających wpływ na realizację 
umowy. 

3) Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których 
wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a 
mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych. 

4) Zmianie podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie 
przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji z 
podwykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca polegał na zasobach 
podwykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy 
jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

5) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 
przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 

6) Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości, na zasadach 
określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7) Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę 
przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. 

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 
Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy. 

  
§13 

Ubezpieczenia 
 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnej 
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 
 

§ 14 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

 

1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie 
realizacji zadania tj.: czynności wykonywane przez pracowników fizycznych  
w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 
z późn.zm). 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, 
nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do 
wglądu Zamawiającemu (zawierające zanonimizowane dane podlegające 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 



osobowych lub innych przepisów) kopie umów o pracę zawartych przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wraz z 
opisem czynności wykonywanych przez danego pracownika w ramach 
zamówienia oraz inne dokumenty potwierdzające zawarcie tych umów. W 
przypadku podjęcia przez Zamawiającego wątpliwości co do rzetelności 
wskazanych powyżej dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się z wnioskiem do właściwego 
inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w zakresie spełnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności objęte 
przedmiotem zamówienia, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów i innych 
dokumentów, o których mowa w ust. 2 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 2, lub stwierdzenie przez właściwy inspektorat 
pracy braku zatrudnienia osób wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o pracę 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników, o 
których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 

 
 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego. 

 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedziba 
Zamawiającego. 

 
3. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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