
Załącznik nr 4 do SWZ (WZÓR UMOWY) 

 

 UMOWA Nr ........................... 

 

zawarta w dniu …………………………… r. w Prószkowie (zwana dalej „Umową”), 

pomiędzy: 

Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, NIP 7543023121 w imieniu którego 

działają: 

1) Dariusz Sobków - dyrektor Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie 

2) Ilona Hudaszek - główna księgowa Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

1) …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………….., zwanym dalej 

„Wykonawcą ”, 

zwanymi dalej indywidualnie również jako "Strona", a w liczbie mnogiej jako "Strony", 

 

w następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Strony zawierają Umowę o 

następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie robót budowlanych dla zadania 

pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego wraz z 

wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń kuchennych 

internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem 

dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

nad realizacją w/w zadania zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją 

przetargową w wersji elektronicznej na stronie BIP Zespołu Szkół w Prószkowie. 

2. Lokalizacja ul. Pomologia 11, 46 – 060 Prószków. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy objęty Umową określają załączniki stanowiące jej 

integralną część: 

1) Program funkcjonalno - użytkowy; 

2) Specyfikacja warunków zamówienia (dalej zwana w treści umowy „SWZ”) wraz 

z załącznikami, wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami; 

3) Oferta Wykonawcy; 

4) Kosztorys sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SWZ; 

5) Harmonogram rzeczowo – finansowy. 

4. W razie sprzeczności postanowień Umowy z dokumentami wymienionymi w ust. 3, 

pierwszeństwo w stosowaniu będą miały postanowienia niniejszej Umowy. W przypadku 

dalszych niejasności lub różnic, dokumenty powinny być interpretowane w kolejności 

określonej w ust. 3. 

5. Przedmiot umowy wykonany zostanie w całości z materiałów i za pomocą sprzętu 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

 

§ 2  

Termin wykonania Przedmiotu umowy 

 

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy do 7 dni od daty podpisania Umowy. 
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2. Zakończenie realizacji Przedmiotu umowy do 50 dni od daty podpisania Protokołu 

przekazania placu budowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie  

 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą Wykonawcy, o wartości: ……………… zł 

brutto (słownie złotych: ……………………………………), w tym podatek VAT według 

stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

2. Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

Przedmiotu umowy, włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy, jak również jego 

podwykonawców. 

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera także wszelkie koszty robót i materiałów 

budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, a niezbędnych dla 

wykonania całości robót budowlanych objętych niniejszą umową, wynikających z 

wymogów sztuki budowlanej i przepisów obowiązującego Prawa budowlanego. Koszty te 

są zawarte w cenie ofertowej Wykonawcy. 

4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na konto Wykonawcy, w terminie do 28 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz kompletem wymaganych 

dokumentów przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem §10 i §14 umowy, w trybie 

podzielonej płatności, wynikającej z przepisów o podatku od towarów i usług. 

5. Wykonawca wystawi fakturę na Powiat Opolski, NIP 7543023121, ul. 1 Maja 29, 45-068 

Opole; odbiorca faktury: Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie ul. 

Pomologia 11, 46 – 060 Prószków. 

6. W razie nieterminowej zapłaty faktur Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki 

za opóźnienie. 

7. Wykonawca (Podwykonawca) zobowiązuje się do wskazania na fakturze rachunku 

bankowego, który posiada powiązany z nim wydzielony rachunek VAT. W przypadku 

wskazania przez Wykonawcę (Podwykonawcę) innego rachunku bankowego niż 

wymagany, opóźnienie w zapłacie będzie skutkiem naruszenia przez Wykonawcę 

(Podwykonawcę) postanowień umowy. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia w 

zapłacie za wykonaną usługę spowodowane wskazaniem przez Wykonawcę 

(Podwykonawcę)  niewłaściwego rachunku bankowego. 

8. Za dzień zapłaty Strony umowy ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający wskazuje, że identyfikatorem Zamawiającego jako adresata 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na platformie e-fakturowania w rozumieniu 

ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym jest nr GLN 

5907707430176. 

10. Rozliczenie za wykonane roboty może odbywać się na podstawie faktur częściowych 

według procentowego zaawansowania za wykonane i odebrane roboty, oraz fakturą 

końcową po odbiorze końcowym robót. Faktura częściowa może być wystawiona w 

przypadku zakończenia realizacji danego etapu prac, po jego odbiorze przez 

Zamawiającego, na podstawie częściowego protokołu odbioru.  

11. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczone łącznie fakturami częściowymi, nie może 

przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego wskazanego w ust. 1. 

12. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru wykonanych robót 

potwierdzonych przez inspektora nadzoru. 
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13. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Strony protokół 

odbioru końcowego. 

14. Podstawę do rozliczenia faktury końcowej za wykonane roboty stanowić będzie 

potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół odbioru końcowego wszystkich robót  

stanowiących określony w §1 Przedmiot umowy.  

 

 

§ 4  

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający: 

1) Udostępni Wykonawcy dokumentację techniczną: 

a) na stronie internetowej, o której mowa w § 1 ust. 1, 

b) 1 egzemplarz w formie papierowej. 

2) Zapewni nadzór inwestorski. 

3) Przekaże Wykonawcy plac budowy. 

 

 

§ 5  

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Przedłożenia oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy przez osobę 

posiadającą wymagane uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

2) Wykonania robót objętych niniejszą umową według dostarczonej dokumentacji 

technicznej (lub zamiennej, opracowanej przez Wykonawcę, zatwierdzonej przez 

Zamawiającego), z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz przepisami prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy oraz zastosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), zwanej dalej: „Prawem budowlanym”. 

3) Przedstawienia na żądanie inspektora nadzoru, do zatwierdzenia, dokumentów 

technicznych w formie rysunków warsztatowych i schematów ideowych. Przed 

przystąpieniem do prac Wykonawca na każde żądanie inspektora nadzoru, 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną. 

4) Ubezpieczenia budowy w związku z prowadzonymi robotami, w szczególności 

ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od 

następstw nieszczęśliwych wypadków - dotyczących pracowników i osób trzecich, a 

powstałych w związku z prowadzonymi robotami, z zastrzeżeniem zapisów § 15 

niniejszej Umowy (ubezpieczenie inwestycji będącej przedmiotem Umowy). 

5) Do dbania o należyty stan i porządek na terenie robót oraz uporządkowania terenu 

robót po ich zakończeniu, usunięcia wszelkich powstałych w trakcie prowadzenia 

robót odpadów, wywiezienia ich do właściwych punktów zbiórki odpadów.  

6) Zabezpieczenia na własny koszt dostawy mediów dla potrzeb realizacji Przedmiotu 

umowy, po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

7) Przejęcia odpowiedzialności za mienie zgromadzone na terenie budowy. 

8) Zatrudnienia przy wykonywaniu prac wskazanych w ust. 9 pracowników na podstawie 

umowy o pracę na cały okres wykonywania robót objętych niniejsza Umową (z 

wyłączeniem osób prowadzących własną działalność gospodarczą) i dostarczenia 

Zamawiającemu oświadczenia o takim zatrudnieniu w ciągu 5 dni od daty zawarcia 
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umowy. W przypadku konieczności zmiany pracownika/pracowników w czasie 

trwania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informację o powyższym 

fakcie w ciągu 5 dni od zaistniałej zmiany w formie oświadczenia. 

9) Zatrudnienia przy wykonywaniu Przedmiotu umowy pracowników na podstawie 

umowy o pracę wykonujących wskazane poniżej czynności: 

a) roboty  dekarskie, 

b) roboty rozbiórkowe i murowe, 

c) roboty elektryczne. 

10) Powyższy wymóg nie dotyczy projektantów, kierowników budowy, kierowników 

robót tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

11) Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę obowiązku, 

o którym mowa w ust. 8 – co najmniej raz w czasie trwania realizacji przedmiotu 

umowy poprzez żądanie dostarczenia przez Wykonawcę oświadczenia o opłaceniu 

składek ZUS. 

12) Wykonanie części zamówienia przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. 

13) Wykonawca za działania/zaniechania podwykonawców oraz innych osób, którymi 

posługuje się w związku z wykonaniem jego obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy (np. pracowników, współpracowników) odpowiada jak za swoje własne 

działania i zaniechanie.  

 

 

§ 6  

Uczestnicy procesu budowlanego 

 

1. Wykonawca wyznacza kierownika budowy w osobie:  

………………………………………………………………………… . 

 

2. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru  inwestorskiego branży budowlanej w osobie: 

………………………………………………………………………… .  

 

 

§ 7  

Odbiory 

 

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujący sposób: 

1) Kierownik budowy będzie informował Inspektora Nadzoru o terminie robót 

zanikających, które Inspektor Nadzoru odbierze w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. 

Wykonawca o powyższym fakcie zawiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie na adres 

Zamawiającego lub mailem na adres poczty e-mail: 

…………………………………….. Nieodebranie robót w tym terminie upoważnia 

Wykonawcę do odbioru jednostronnego i kontynuowania dalszych robót. 

2) Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany 

jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

3) Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu wszystkich robót i 

gotowości do odbioru końcowego oraz o przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym 

wymaganych prób i sprawdzeń. 

4) Inspektor nadzoru w ciągu do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i 

przekazania niezbędnych dokumentów, sprawdza kompletność i prawidłowość 
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dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę i potwierdza zakończenie 

robót. 

5) Potwierdzenie zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru jest faktycznym terminem 

zakończenia robót, pod warunkiem odbioru robót przez komisję odbiorową. W innym 

przypadku dniem zakończenia robót jest dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

6) Zamawiający powołuje Komisję odbiorową.  

7) Zakończenie odbioru końcowego Przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 dni, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 

kompletności złożonych dokumentów (m. in. gwarancje, atesty, certyfikaty, aprobaty 

techniczne, instrukcje zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane). 

8) Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 

wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia kompletu 

dokumentów dla Zamawiającego, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane. 

 

 

§ 8  

Rękojmia i gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela rękojmi zgodnie z przepisami wskazanymi w kodeksie cywilnym 

biegnącej od daty odbioru końcowego. 

2. Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca 

będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu gwarancji. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy 

na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

4. Na wykonane roboty Wykonawca udziela ………. - miesięcznej pełnej gwarancji, 

liczonej od daty odbioru końcowego. Czas gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania 

napraw gwarancyjnych. 

5. W okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do 

usunięcia wszelkich wad i usterek, w tym wynikłych ze zużycia, jakie wystąpią w tym 

okresie bez zbędnego opóźnienia lecz nie później niż - w terminie 14 dni 

kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji - w 

ciągu 72 godzin, dotyczy to awarii i usterek możliwych do usunięcia w terminie do 72 

godzin. Zgłoszenia powyższych okoliczności dokonuje się telefonicznie, e-mailem, 

ewentualnie w inny sposób pozwalający na natychmiastowe skontaktowanie się z 

Wykonawcą.  

6. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 

14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym 

fakcie pisemnie Zamawiającego. Wówczas Zamawiający wyznaczy nowy termin, z 

uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej.  

7. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 7 dni poza terminy opisane w ust. 5 i 6 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Udokumentowana kwota kosztów Zamawiającego związanych z 

wykonaniem zastępczym może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Przed planowanym rozpoczęciem wykonania 

zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z 

powyższego uprawnienia. 

8. W ramach gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia na swój koszt wady 

przedmiotu umowy stwierdzonej w okresie gwarancji bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 
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9. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia strat, jakie Zamawiający poniósł w wyniku 

wystąpienia wad w okresie gwarancji lub rękojmi.  

10. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 

i Zamawiającego. 

 

 

§ 9 

Roboty zamienne 

 

1. Roboty zamienne, to roboty budowlane wykonane w efekcie zmian, skutkujące 

zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowy lub w 

efekcie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie wykonawczym, 

a tak określone zmiany nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

budowlanego. 

2. Roboty zamienne wymagają zgłoszenia pisemnego Inspektorowi Nadzoru przez 

Kierownika budowy i wymagają uzyskania zgody Zamawiającego na ich wykonanie. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora 

projektu technicznego, jeśli zgoda taka jest wymagana. 

4. Roboty zamienne nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w § 3 niniejszej Umowy. 

 

 

§ 10 

Podwykonawcy  

 

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót 

budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 

niniejszej Umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą. W ciągu 30 dni od przekazania 

Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jak i do projektu tej zmiany. 

2. Tryb, o którym mowa w ust. 1 będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień 

oraz aneksów do umów z Podwykonawcami. 

3. Brak pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 1 będzie 

traktowany jako akceptacja projektu umowy o podwykonawstwo. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 28 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty 

budowlanej.  

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej 

zmian w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia. 

6. Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane. 

7. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6 obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenia, bez odsetek należnych Podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy robót, 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
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wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w ust. 6. Na zgłaszanie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności danej płatności, Wykonawca ma 7 dni od dnia doręczenia 

powyższej informacji przez Zamawiającego. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8 we wskazanym terminie, 

Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 

2) złożyć do depozytu kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa w ust. 6, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy o której 

mowa w ust. 6 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości niniejszej Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego. 

12. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do bieżącej faktury wraz z innymi 

dokumentami wymaganymi niniejszą Umową również dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom wynikające z poprzedniej faktury. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu do końcowej faktury 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom min. 

7 dni przed terminem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W przeciwnym przypadku 

Zamawiający potrąci wymagalne wynagrodzenie dla Podwykonawcy z faktury 

Wykonawcy.  

14. Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za zrealizowane roboty 

Podwykonawcy nieujawnionemu przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

15. Łączne zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i Podwykonawców nie mogą 

przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

16. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy umowa z Podwykonawcą nie 

może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę wynagrodzenia od uprzedniego 

dokonania zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego, 

2) sprzecznych z wymaganiami dotyczącymi realizacji Przedmiotu umowy określonymi  

w niniejszej Umowie. 

17. Do wykonania przedmiotu umowy Podwykonawca zatrudni pracowników zgodnie z 

wymaganiami określonymi w § 5 ust. 8–10. 

18. Podwykonawca nie jest uprawniony do zawierania umów z dalszymi podwykonawcami  

w związku z zleconym mu zadaniem stanowiącym przedmiot niniejszej Umowy. 

 

 

§ 11 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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§ 12 

Zmiany postanowień umowy 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 19 września 2019 r. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w 

następujących przypadkach: 

1) Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację Umowy, a w 

szczególności na jej zakres, termin; 

2) Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 

przekształceniem lub połączeniem z inną firmą; 

3) Zmiany osób przewidzianych do kierowania lub nadzorowania robót wymienionych w 

ofercie; 

4) Wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, a 

mającej wpływ na jej realizację; 

5) Zmiany terminu wykonania robót spowodowanej: 

a) udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie realizacji 

zamówienia podstawowego, jeżeli zamówienie to wpłynie na zmianę terminu 

wykonania robót, 

b) wstrzymaniem robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

c) zaistnieniem siły wyższej, która w rozumieniu Stron jest zdarzeniem 

zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia, zwłaszcza zdarzeniem będącym 

działaniami przyrody o katastrofalnych skutkach (m.in.: powodzie, pożary, 

wyładowania elektryczne w czasie burzy, powodujące uszkodzenia ważnych 

urządzeń, itp.), zdarzeniem nadzwyczajnym w postaci zaburzeń życia zbiorowego 

(m.in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, itp.), aktem władzy 

ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo informacyjne lub 

towarowe, itp.), przy czym chodzi tu w szczególności o niemożność zapobieżenia 

szkodliwym następstwom siły wyższej, 

d) bezprawnym działaniem osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności w oparciu o przepisy prawa lub umowy, 

e) brakiem możliwości odbioru przedmiotu umowy w terminie przez 

Zamawiającego, 

f) wystąpieniem sytuacji, o której mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). 

6) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności za zgodą obu stron.  

7) Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 

ustawy  PZP stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej 

poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. 

8) Warunkiem zmiany Umowy będzie udokumentowany wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest 

konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy oraz gdy Strony wyrażą na to zgodę. 

Strona wnosząca o dokonanie zmiany inicjuje zmianę pisemnie, podając: 

a) opis zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) czas wykonywania umowy (jeśli wymaga), 



 
  
 

 
 
 Umowa nr ……..                                                                                                                                                       str. 9 z 12 

 

 

d) wpływ zmiany na realizację umowy, 

e) przedstawia propozycję aneksu do Umowy. 

 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

2) gdy Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 

nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania 

lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie 

terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,  

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres 

dłuższy niż 3 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania 

Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia 

Wykonawcy dodatkowego wezwania,  

4) gdy Wykonawca podzleca całość robót podwykonawcom lub dokonuje cesji Umowy, 

jej części bez zgody Zamawiającego, 

5) powzięcia informacji o postawieniu Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo 

żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie wskazanym w ust. 2, 

jeżeli Wykonawca nie przejmie terenu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 lub 

nie realizuje robót budowlanych z uzgodnionym harmonogramem robót lub rażąco nie 

dotrzymuje swych obowiązków wynikających z Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat  

i utraconych korzyści w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

6. Niezwłocznie po wstrzymaniu robót zgodnie z ust. 1 i 4, Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonania pełnej inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych, urządzeń i 

wyposażenia, znajdujących się na terenie budowy, a przeznaczonych do wykonania 

obiektu. Dokument ten uzgodniony z Zamawiającym posłuży do ewentualnego 

ostatecznego rozliczenia wartości wykonanych prac budowlanych. 

7. W przypadku wstrzymania robót budowlanych, bez względu na przyczynę, obowiązkiem 

Wykonawcy jest wykonanie wszelkich zabezpieczeń wykonanych dotychczas prac. 

Przekazanie nie zakończonych robót budowlanych odbywa się w drodze spisania protokołu 

pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

8. Z odstąpienia od Umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie Zamawiający może 

skorzystać poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia wraz ze wskazaniem 

przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

9. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 
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§ 14 

Kary umowne 

 

1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 z 

przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, stanowi przesłankę powstania roszczenia o 

zapłatę kary umownej. Nienależyte wykonanie zamówienia to zarówno nieterminowe, jak i 

wadliwe pod względem jakości wykonanie Przedmiotu umowy. 

2. Kary umowne dotyczące opóźnienia w oddaniu Przedmiotu umowy oraz za opóźnienia w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktur Wykonawcy, bez 

obowiązku wezwania do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

2) za zwłokę w wydaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki,  

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i 

rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego za usuniecie 

wad, 

4) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 3 dni  w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za 

każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

5) za dopuszczenie do wykonywania robót objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

6) w przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 8 w określonym 

przez Zamawiającego terminie – w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

7) w przypadku niedostarczenia polisy, o której mowa w § 15 ust. 1, w terminie 

wskazanym w § 15 ust. 2 - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

8) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 i 

2 (przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy z każdym podwykonawcą lub jej 

zmiany) w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

9) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z § 10 ust. 5 

w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, za każde naruszenie, 

10) w przypadku braku zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty wskazanego przez Zamawiającego w wysokości 1 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każde naruszenie, 

11) w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

5. W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód Strony 

zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. 
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6. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 

obciążeniową. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do zapłaty kar w 

wyznaczonym terminie albo potrącić karę umowną wraz z odsetkami z wierzytelności 

Wykonawcy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia kar umownych. z 

przysługującego mu wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1, poprzez 

zmniejszenie zapłaty za fakturę. 

 

§ 15 

Cesja wierzytelności 

 

1. Strony nie wyrażają zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy na 

osoby trzecie, za wyjątkiem banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na realizację 

robót będących przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Wysokość cesji nie może obejmować wartości prac w podwykonawstwie. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa w tym przepisy: Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  

3. W przypadku konieczności powierzenia lub przetwarzania danych osobowych, zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych zostaną 

uregulowane odrębną nieodpłatną umową. 

4. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w 

ust. 3 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za następstwa tego uchylenia, w tym z 

tytułu powstałej szkody Zamawiającego, jako administratora danych lub osoby trzeciej, a 

także w razie i z tytułu związanej z tym przerwy lub zwłoki w realizacji Przedmiotu 

umowy.  

5. Strony zgodnie oświadczają, iż w razie zaistnienia jakichkolwiek sporów, wynikłych w 

związku z Umową podejmą starania mające na celu polubowne ich rozwiązanie. W 

przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia sprawy sporne rozstrzygać będzie 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji Umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych 

dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 

zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej 

mieć wpływ na realizację Umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku 

Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć w skutek zaniechania. 

8. Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okazało się nieważne lub 

bezskuteczne nie wpływa to na ważność lub bezskuteczność pozostałych jej postanowień. 

W takim wypadku Strony niniejszej Umowy zobowiązują się zastąpić postanowienia 

uznane za nieważne lub bezskuteczne innym zgodnym z prawem postanowieniem 

odzwierciedlającym pierwotną intencję Stron oraz najbardziej zbliżony cel gospodarczy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbygm3ds
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9. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

10. Strony wskazują następujące osoby do kontaktu: 

1) ze strony Zamawiającego ………………….., tel. ………….., adres e-mail 

…………….. , 

2) ze strony Wykonawcy ………………….., tel. ………….., adres e-mail ……………...  

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla Wykonawcy i dla Zamawiającego. 

 

 

           ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 


