
                                               UMOWA Nr …/P/2017                            załącznik nr 6 do SIWZ 
 
Na zadanie pn.: Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do 
granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach. 
 
zawarta w dniu ……………………….  
pomiędzy : 
 
Powiatem Stargardzkim, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, NIP 854-222-86-20, którego 
reprezentuje: 
Waldemar Gil        -  Wicestarosta 
w imieniu którego działa: 
Ryszard Hadryś  -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 
Stargard  
zwanym dalej Zamawiającym,  
a 
………………………………………….. z siedzibą ……………………………….., zwaną 
dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: 
 
…………………………      -    ………………………….. 
 
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa  
o następującej treści: 

§ 1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: 
Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. 
Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach, w zakresie szczegółowo 
określonym w następujących załącznikach do Umowy: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 
2. Przedmiar robót; 
3. Dokumentacja Budowlano - Wykonawcza (część opisowa i rysunkowa); 
4. Specyfikacje Techniczne; 
5. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ); 
6. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………... 
 

§ 2 
1. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,                

o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym                           
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zwanej dalej ustawą 
– Prawo budowlane, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych objętych 
przedmiotem umowy wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych wyrobów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1. 

 
§ 3 

1. rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy; 
2. zakończenie – do dnia ……………………  
 
 

 



§ 4 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynikające ze 

złożonej oferty przetargowej Wykonawcy wynosi: …………………. zł. brutto, słownie: 
…………………………………………………………………………………  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczynów ceny jednostkowej 
(zgodnie z wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robót oraz ilości 
jednostek wykonanych, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Ceny jednostkowe poszczególnych robót zawarte są w kosztorysie ofertowym stanowiącym 
załącznik do umowy. 

4. Przy ustalaniu wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe i zamienne, w przypadku 
wystąpienia konieczności zastosowania elementu wyceny nie ujętego w kosztorysie 
ofertowym, do kalkulacji przyjmowane będą średnie ceny wg notowań aktualnych 
kwartalnych cenników wydawnictwa „Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robót, 
a w przypadku braku cen materiałów w cennikach „Sekocenbud” – ceny hurtowe ich zakupu 
potwierdzone fakturami.  

§ 5 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczane będzie na podstawie  

faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót, 
podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Fakturę Wykonawca wystawi na: Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 
NIP 854-222-86-20;  
Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard, fakturę 
należy wysłać na adres płatnika.  

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 21 dni licząc od daty jej 
doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na 
rachunek Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem                 
z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 
fakturze. 

§ 6 
Wykonawca nie ma prawa wprowadzić jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy 
bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1)   przekazanie Wykonawcy terenu robót (placu budowy), które nastąpi w ciągu 5 dni od 

daty podpisania umowy;     
2)   zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) przedłożenie Zamawiającemu opracowanego staraniem i na koszt Wykonawcy 

zatwierdzonego Projektu czasowej organizacji ruchu, 
2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z projektem czasowej organizacji 

ruchu własnym staraniem i na własny koszt; 
3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w § 1, zasadami 

wiedzy technicznej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 
4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź majątku 

Zamawiającego z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majątku do 
stanu pierwotnego; 

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: 
a) deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych 

materiałów; 



b) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy -  
Prawo budowlane; 

c) przedłożenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, 
       

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały 

okres realizacji zamówienia osób wykonujących czynności wskazane przez 
Zamawiającego,  tj. czynności związane z: 
1) robotami rozbiórkowymi; 
2) wykonaniem podbudów; 
3) robotami ziemnymi; 
4) wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej; 
5) wykonaniem krawężników, oporników i obrzeży 
oraz do realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców (jeżeli dotyczy) 
spełniających wymóg z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 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 spełnienia ww. 

wymogów,  
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego (w przypadku 
pojawienia się wątpliwości, czy osoba/osoby, o której/ych mowa w ust. 1, zatrudniona/e 
jest/są na umowę o pracę, co najmniej na czas realizacji zamówienia) w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, 
zawierające w szczególności zapisy wyszczególnione w Rozdziale VIII pkt 4 SIWZ.  

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 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
dowodów  w celu 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. 1 czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
 



§ 9 
1. Zamawiający w odniesieniu do robót objętych umową ustanowi swojego przedstawiciela, 

który będzie działał w oparciu o stosowne upoważnienie. 
2. Wykonawca w odniesieniu do robót objętych umową ustanowi Kierownika budowy 

posiadającego odpowiednie uprawnienia. 
   

§ 10 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 600,00 zł (sześćset zł) za każdy 
dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy; 

2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 umowy; 

3) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 600,00 zł 
(sześćset zł) za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) nielegalnego wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do 
wykonywania robót w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł) za każdy stwierdzony 
przypadek; 

5) niezastosowania się Wykonawcy do postanowień §6  – 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł) za 
każdy stwierdzony przypadek; 

6) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, w wysokości 500,00 zł (pięćset zł) za każde dokonanie przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców,  

7) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości  50,00 zł (pięćdziesiąt zł) za każdy dzień opóźnienia, 
liczony od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,  

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł 
(jeden tysiąc zł); 

9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane   
w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc zł); 

10) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o których mowa w §17 
ust. 1 pkt 6) i 8), w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc zł) za każdy stwierdzony 
przypadek; 

11) braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 
1 000,00 zł (jeden tysiąc zł) 

12) w przypadkach, o których mowa w punkcie 8), 9) i 10) niezależnie od naliczonej kary 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii 
podwykonawstwa zgodnie z regulacjami zawartymi w §17 pod rygorem odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

13) niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
pracy – w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące zł) za każdy stwierdzony przypadek, 

14) w przypadku, o którym mowa w punkcie 13) niezależnie od naliczonej kary 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego spełnienia wymogu zatrudnienia osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia zgodnie z regulacjami zawartymi w §8 ust. 1, 
pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   

2. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu 
wynagrodzenia kar umownych i innych płatności naliczonych przez Zamawiającego. 



3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.  

4. W przypadku uchylania się od odbioru korespondencji, uchylania się od nawiązania 
kontaktu lub nie reagowania na wezwania Zamawiającego, Zamawiający odstąpi od 
umowy w trybie natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowego terminu do usunięcia 
uchybień Wykonawcy, ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

5. Dwukrotnie awizowane pisma uważa się za doręczone.  
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1)  odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 
20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 umowy. 

7.  W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, strony 
ustalają, że Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie 
do zastępczego wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad i usterek bez 
konieczności ubiegania się o zgodę Sądu na dokonanie tych czynności. 

8.   Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
wymienionych w art. 145a ustawy – Prawo zamówień publicznych.   

§ 11  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

§ 12 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy                

i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku                 
z wykonywaniem robót. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od  
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość kosztorysowa brutto 
zamówienia podana w ofercie przetargowej. 

            Wobec powyższego zobowiązuje się Wykonawcę do aktualizacji dokumentu, o którym 
mowa wyżej do czasu zakończenia obowiązywania umowy. 

 
§ 13 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

1)   jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części 
wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Umowie,  

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy lub        
żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. 

 
§ 14 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowość do 
odbioru robót w formie pisemnej, dołączając do zgłoszenia następujące dokumenty: 
1) sprawozdanie techniczne zawierające: 
a) zakres i lokalizację wykonanych robót; 



b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji określającej przedmiot 
zamówienia; 

c) datę rozpoczęcia i zakończenia robót; 
2) deklaracje zgodności z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do 

wbudowanych materiałów; 
3) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) 

ustawy - Prawo budowlane; 
2. Odbiór robót ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy do 

eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych 
prób i sprawdzeń. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni od 
daty pisemnego zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze złożeniem dokumentów 
wymienionych w ust. 1, pkt 1) do 3). 

4. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu 
Umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił 
dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 
odbiorze oraz w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia 
wady, chyba że  w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3. 

7. Z czynności odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym  
i odbioru przed upływem gwarancji będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia 
dokonane w toku tych czynności, w tym terminy na usunięcie stwierdzonych wad, 
wyznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5. 

8. Zamawiający wyznaczy datę odbioru ostatecznego robót po usunięciu wad stwierdzonych 
w okresie gwarancyjnym - na żądanie Wykonawcy. Zamawiający powiadomi o tych 
terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

 
§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres  
60 miesięcy licząc od dnia odbioru robót. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjętym w § 14 ust. 5, Zamawiający może 
zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

4. Jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające 
bezpieczeństwu ruchu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę 
niezwłocznie, to jest nie później niż 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiający może 
zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 
§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót (placu budowy) w terminie 
      określonym w § 7 ust. 1, pkt 1); 
2)  Wykonawca zaniechał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie, 
3)  istotnego naruszenia postanowień umowy, a zwłaszcza wykonania robót niezgodnie  

z projektem, przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub w sposób rażący zagraża 
bezpieczeństwu pracowników;  

4)   powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy lub części umowy osobie trzeciej bez 
zgody Zamawiającego, o której mowa w §17; 



5)   wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia 
(art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) - odstąpienie od umowy w takim 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

6)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
7)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku, przychodów lub wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej                       
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa              
w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 
2)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru 
robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy   
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

4)  w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem 
zamiennym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

 
§ 17 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia Podwykonawcom na 
następujących zasadach: 
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, przedstawiony został projekt tej umowy, a także projekt jej zmiany do 
akceptacji. Dodatkowo Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

2) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo 
wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo,  
a także projektu jej zmiany. 
Jeżeli w terminie 14 dni Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń, uważać się będzie za jego 
zaakceptowanie.   

3) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 2), Wykonawca przedłoży w terminie 
7 dni zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 
zastrzeżenia Zamawiającego.    

4) Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, bądź jej zmiany, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za 



zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii zmiany 
do umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem 
może dokonać przedkładający. 

5) Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo 
wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespełniającej 
wymagań określonych w ust. 2, wzywając Wykonawcę do wprowadzenia stosownych 
zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o podwykonawstwo 
zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu 
cywilnego. 
Jeżeli w ciągu 7 dni Zamawiający nie wniesie sprzeciwu do umowy, uważać się będzie 
za ich akceptację. 

6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, jak również poświadczoną za zgodność 
kopię aneksu zmieniającego taką umowę – w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, za 
wyjątkiem umów o podwykonawstwo, których wartość jest mniejsza niż 0,5 % 
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 
Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o 
wartości większej niż 50 000,00 zł.    

7) W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, o których mowa w pkt 6), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 2 pkt 2), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.   

8) W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się 
szczegółowych umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartego zamówienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty 
jego zawarcia.   

2. Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą musi spełniać co najmniej poniższe uwarunkowania: 
1) oznaczenia zakresu robót powierzonych do wykonania; 
2) terminy zapłaty należności nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty dostarczenia 

faktury Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;  
3) wysokości kar umownych nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane  

w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym; 
4) umowa musi określać szczegółowe zasady odbioru wykonanych robót; 
5) zobowiązanie Podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazanych 
przez Zamawiającego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 

6) umowa musi określać zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji  
i rękojmi za wady. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających zapłatę wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę za 

wykonane roboty w ramach podwykonawstwa, od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 



2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia wniesionego przez Podwykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

4. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi po 
przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. W przypadku bezzasadnego uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na 
rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 
bezpośredniej zapłaty.   

7. Czynność o której mowa w ust. 5 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie 
pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie 
umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania 
zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
albo, 

  2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

         albo, 
  3) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.    

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty robót Podwykonawcy zatrudnionego 
przez Wykonawcę, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikające z jego pracy oraz 
szkody związane z jego pracą, poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie.  

11. Do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca mają odpowiednio 
zastosowanie zasady dotyczące Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.                                                          

§ 18 
1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto podanej w ofercie przetargowej, tj. 
…………. zł (słownie: …………), w formie ……………………………………  

2.   Zwrot poszczególnych części zabezpieczenia nastąpi w terminach: 
      1)  70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robót, 

 2)  30 % kwoty zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.                           
 

§ 19 
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 
144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dotyczące: 
1. zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyny, z powodu której będzie 

zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

 



1) jeżeli przyczyny będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w szczególności konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 
mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub zamiany materiałów i 
urządzeń, w przypadkach określonych w rozdziale IV niniejszej SIWZ lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia 
inwestycji; 

3) udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy; 

4) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji, 

Okoliczności, o których mowa wyżej – pkt 1)-4), muszą być przez Wykonawcę 
udowodnione na piśmie przekazanym Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed danym 
terminem, określonym w zawartej umowie;  
5) z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą 

spowodować obniżenie jakości wykonanych robót lub też uniemożliwi ą wykonanie 
robót zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany terminu 
umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawcę, iż pozostałe do wykonania 
roboty nie mogły być zrealizowane ze względów technologicznych wcześniej przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zamawiający rozumie przez sprzyjające 
warunki atmosferyczne, warunki przy których dopuszczone jest wykonywanie robót 
opisanych w Specyfikacjach Technicznych.  

6) na skutek działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami, 

Okoliczności, o których mowa wyżej – pkt 5) i 6), muszą być przez Wykonawcę 
udowodnione na piśmie przekazanym Zamawiającemu niezwłocznie po ustaniu przyczyny.  

2. zmiany stawki podatku VAT – w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki 
podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia 
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. 

3. zmiany wynikającej z konieczności wykonania robót zamiennych, zamiany materiałów i 
urządzeń opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 
Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
    Zmiana wynikająca z ust. 3 musi być poprzedzona wnioskiem Wykonawcy lub    

Zamawiającego zawierającym stosowne uzasadnienie.   
4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzą przesłanki wynikające z art. 144 
ust. 1 pkt 2)-6)  ustawy Pzp oraz zachodzą okoliczności przewidziane w SIWZ i umowie.  

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie 
mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. l - Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 20 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 
postępowania reklamacyjnego. 



2. Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia reklamacyjnego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo-właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe 
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz Ustawy - Prawo zamówień 
publicznych. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 Zamawiający:                                                                              Wykonawca:   


