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AG.272.3.2015.HS 

UMOWA 

o zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych, prac 

melioracyjnych i rekultywacji 

Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007 – 2013, Działanie 125 Schemat I „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z 

rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” 

ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" 

zawarta w Opolu, dnia ......................................... pomiędzy 

Powiatem Opolskim , ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

reprezentowanym przez : 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

a  

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez 

………………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej treści Wykonawcą  

o treści następującej: 

§ 1 

Postanowienia ogólne i przedmiot umowy 

1. Zamawiający w związku z przeprowadzonym przetargiem zamawia, a Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w formule  „zaprojektuj i wybuduj” 

polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie wykonaniu 

robót budowlanych, prac melioracyjnych i rekultywacji dla zadania pn.: 

„Zagospodarowanie poscaleniowe w części wsi Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki - 

gm. Dobrzeń wielki oraz części wsi Biadacz - gm. Łubniany w powiecie opolskim”. 

2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu umowy będzie zgodny 

z postanowieniami niniejszej umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz 

z załącznikami, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz Ofertą Wykonawcy, które 

stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie tj. opracowanie i sporządzenie 

kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót 

budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), prac melioracyjnych oraz rekultywacji w 

zakresie: 

1) budowa i przebudowa dróg o łącznej długości 5,183 km wraz z 6 przpustami; 
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2) prace melioracyjne – poprawa parametrów technicznych rowów melioracyjnych o 

łącznej długości 2,783 km; 

3) rekultywacja gruntów działek poscaleniowych na powierzchni 11 ha. 

4. Integralną część niniejszej Umowy są: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej zwana w treści umowy 

„SIWZ”) wraz z załącznikami, wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami, 

oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej w treści umowy zwanym „PFU”); 

2) Oferta Wykonawcy; 

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony zgodnie z §2 umowy i 

zaakceptowany przez Zamawiającego; 

4) Zestawienie rzeczowo – finansowe sporządzone zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

5. W razie sprzeczności postanowień umowy z dokumentami wymienionymi w ust. 4, 

pierwszeństwo w stosowaniu będą miały postanowienia niniejszej umowy. W przypadku 

niejasności lub różnic dokumenty powinny być czytane/mają pierwszeństwo w kolejności 

określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. W każdym przypadku, gdy Wykonawca uzna, iż możliwe są 

alternatywne rozwiązania projektowe i wykonawcze, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu takie alternatywne rozwiązania i uzyska pisemną akceptację jednego z 

nich przed podjęciem dalszych czynności.  

7. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z wszystkimi udostępnionymi przez Zamawiającego warunkami 

technicznymi i prawnymi oraz zapoznał się, w zakresie możliwym do 

zweryfikowania na etapie przetargu nieograniczonego, z okolicznościami, na jakie 

może napotkać podczas wykonywania umowy i  uznaje, że nie będą one miały 

wpływu na ustaloną cenę i termin wykonania; 

2) dokumentacja projektowa oraz pozostałe opracowania i pisma zostaną wykonane 

zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach prawa, instrukcjach branżowych i 

normach. 

8. Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007 – 2013, Działanie 125 Schemat I „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 

związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów”. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 do dnia upływu terminu gwarancji w 

sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.  

§ 2 

Terminy realizacji umowy 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania 

Umowy. 

2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy, tj. termin zgłoszenia zakończenia 

prac potwierdzony przez nadzór inwestorski: …………………….. roku. 
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3. W terminie 4 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przygotowania i przekazania Zamawiającemu do zaakceptowania szczegółowego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania prac sporządzonego zgodnie z ust. 4 i 

§8 ust. 6 umowy, z uwzględnieniem postanowień PFU oraz z uwzględnieniem, iż 

pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na 

piśmie. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych i prac melioracyjnych po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.  

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego 

w § 1 umowy zgodnie z przedstawiona ofertą cenową wynosi kwotę ………..… zł brutto 

(słownie: ………złotych), w tym podatek VAT według stawki 23% w kwocie …..…. zł. 

2. Przy wykonywaniu robót budowlanych i prac melioracyjnych dopuszcza się fakturowanie 

częściowe, miesięczne według zaawansowania procentowego robót potwierdzone 

częściowym protokołem odbioru. 

3. Ustalone wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów prac i 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas ich realizacji, z zastrzeżeniem zapisów 

§ 12 umowy.  

4. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowania oferty 

zapoznał się z terenem robót i zakresem prac objętych niniejszą umową oraz wykorzystał 

wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jej wykonania, z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i wydatków. 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez 

właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w 

terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 ustawy - Kodeks 

Cywilny i ustawy - Prawo budowlane. Do obowiązków Zamawiającego należy w 

szczególności: 

1) przekazanie terenu wykonywana prac w terminie do 14 dni od dnia podpisania 

umowy; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) dokonywanie odbiorów prac; 

4) zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia. 

2. Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcą ze strony Zamawiającego w sprawach 

związanych z projektowaniem: ………………………………………………………. 
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3. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: ………………………… 

4. Osoba wskazana w ust. 3 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zmiany którejkolwiek z osób wskazanych 

w ust. 2 i 3. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 

dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika 

budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i w 

sposób zgodny z postanowieniami umowy, SIWZ wraz z załącznikami, PFU, Ofertą 

Wykonawcy oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym, wyjaśnieniami i 

wprowadzonymi modyfikacjami, a także zaleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i architektonicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami prawa i normami, a w szczególności do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przekazywanie poszczególnych elementów rozliczeniowych Zamawiającemu w 

terminach i na warunkach uzgodnionych w umowie oraz w zaakceptowanym przez 

Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do 

umowy; 

2) dostarczenie urządzeń i dokumentów wyspecyfikowanych w umowie, oraz cały 

personel Wykonawcy, dobra, środki zużywalne i inne rzeczy i usługi, czy to natury 

czasowej czy stałej, konieczne do zaprojektowania, realizacji, ukończenia i usunięcia 

wad przedmiotu umowy, chyba że w SIWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej; 

3) dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia do właściwego organu 

administracyjnego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia 

podlegających zgłoszeniu, a jeśli to będzie wymagane przepisami prawa uzyska w 

imieniu Zamawiającego od właściwego organu administracyjnego decyzję o 

pozwoleniu na budowę, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W celu działania, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający udzieli Wykonawcy 

stosownego pełnomocnictwa; 

4) zapewni Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania 

budową oraz kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

5) zapewni obsługę geodezyjną realizowanych prac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 193, poz. 

1287 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133); 

6) wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby wykwalifikowane i posiadające 

uprawnienia architektoniczno – budowlane w wymaganym zakresie; 
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7) zapewnienie, że dokumentacja projektowa będzie opatrzona w oświadczenie 

projektanta, iż została wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Oświadczenie to będzie stanowić integralną część 

dokumentacji projektowej; 

8) przygotowanie i uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i innych dokumentów 

wymaganych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W celu działania, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego 

pełnomocnictwa; 

9) realizowanie objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego; 

10) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; 

11) przekazanie Zamawiającemu kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień 

innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania umowy w terminie 2 dni 

roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę; 

12) na wniosek Zamawiającego przekazanie dokumentacji zawierającej kompletne 

założenia oraz dane wejściowe użyte do obliczeń objętych przedmiotem umowy; 

13) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

14) zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu 

oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami SIWZ i dokumentacji 

projektowej oraz starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności; 

15) wykonanie i utrzymanie na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych na 

terenie budowy oraz ponoszenie kosztów mediów, w tym energii elektrycznej, 

w okresie realizacji robót; 

16) zabezpieczenie pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania 

robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami 

SIWZ i dokumentacji projektowej; 

17) ochrona istniejących sieci, instalacji, obiektów i punktów geodezyjnych 

znajdujących się w zasięgu oddziaływania Wykonawcy przed uszkodzeniem; 

18) ochrona drzew, krzewów i roślinności przewidzianej do zachowania; 

19) usuwanie nieczystości z dróg dojazdowych i chodników powstałych na skutek 

działalności Wykonawcy związanej z realizacją niniejszej Umowy oraz prawidłowe 

oznakowanie dróg w czasie prowadzenia robót; 

20) przestrzeganie wymagań dotyczących robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz 

badań w zakresie określonym w zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej; 

21) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej robót; 

22) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 

poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 

całego terenu prac czystego i nadającego się do użytkowania; 

23) realizacja zaleceń nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika budowy; 

24) informowanie nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających 

zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie 
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określonym w SIWZ i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej; 

25) skompletowanie i przedłożenie nadzorowi inwestorskiemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót i ich odbiór w zakresie i 

ilości określonej w zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

26) informowanie nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; w 

przypadku wystąpienia takich okoliczności Wykonawca opracuje i przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia 

wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację prac, jak też będzie 

współpracował przy wykonywaniu poleceń nadzoru inwestorskiego; 

27) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach; 

28) wykonanie, po zakończeniu robót, pełnej rekultywacji terenów zajętych przez 

zaplecze techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny 

przekształcone przez Wykonawcę; 

29) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym także będące 

następstwem nienależytego zabezpieczenia terenu robót, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca wykona z materiałów 

własnych tj. wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 883). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia nadzoru inwestorskiego 

wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. Na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy 

dotyczące wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez 

audytorów wyznaczonych przez dysponenta środków finansowych lub Zamawiającego. 

4. Dokumentacja projektowa stanowiąca element przedmiotu niniejszej umowy: 

1) musi być sporządzona oddzielnie dla każdego zakresu prac, o których mowa 

powyżej w § 1 ust. 3 oraz w sposób umożliwiający wykonanie w sposób niezależny, 

poszczególnych rodzajów prac - wymagane oddzielne dokumentacje na: budowa i 

przebudowa dróg wraz z przepustami, prace melioracyjne, rekultywację gruntów 

działek poscaleniowych; 

2) musi zawierać wszystkie opracowania niezbędne dla osiągnięcia celu, któremu ma 

służyć, a w szczególności: 

a) dokumentacja projektowa dla robót budowlanych i prac melioracyjnych, o 

których mowa w § 1 ust. 3 w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, 

któremu mają służyć, dokumentacja dla robót budowlanych winna być 

sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
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zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 462 z późn. 

zm.); 

b) mapy do celów opiniodawczych, a jeśli będzie to wymagane przepisami prawa 

mapy do celów projektowych; 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzone 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1129); 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia nadzorowi inwestorskiemu, wszystkim osobom 

upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego 

w rozumieniu Prawa budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 

gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

6. Z chwilą przekazania placu budowy, aż do chwili odbioru końcowego przedmiotu 

niniejszej umowy, a w przypadku wystąpienia wad i usterek ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji, również w okresie ich usuwania, aż do protokolarnego stwierdzenia 

przez Zamawiającego ich usunięcia, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność 

za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników stron i 

osób trzecich przebywających na wykonywania prac; 

2) szkody z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejącej infrastruktury naziemnej i 

podziemnej; 

3) szkody wynikłe ze zniszczenia własności Zamawiającego lub mienia osób trzecich 

spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy. 

7. Wykonawca zapewni kierowanie robotami objętymi umową, tak długo jak to będzie 

konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie. 

8. Wykonawca oświadcza, że pracownicy Wykonawcy, którzy będą wykonywać czynności 

związane z realizacją przedmiotu umowy, posiadać będą aktualne: dopuszczenia 

lekarskie do wykonywania prac, wymagane szkolenia w zakresie BHP i Ppoż. oraz 

wiedzę w zakresie ryzyka zawodowego dotyczącego danego stanowiska pracy. 

9. Strony zobowiązują się do wzajemnego poinformowania o zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz o wypadkach przy pracy, incydentach 

(zdarzeniach potencjalnie wypadkowych) oraz chorobach zawodowych, które wystąpiły 

w związku z realizacją umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do projektowania i kierowania robotami 

personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których 

mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje proponowane zastąpienie personelu jedynie 

wtedy, kiedy kwalifikacje proponowanego personelu, będą spełniały wymagania 

minimalne określone w SIWZ. 
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11. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 

ust. 10, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy. 

12. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania i kierowania robotami i 

do kierowania budową innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi 

podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy. 

13. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:………………………………...  

§ 6
1
 

 Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: 

 .................................................................................................................. 

 .................................................................................................................. 

2. Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona 

sam, za wyjątkiem robót w zakresie ……………………….., które zostaną wykonane 

przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

                                                 

1
 Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, a 

nadto w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nie zostanie dokonana skutecznie jej zmiana zgodnie z § 

12 ust. 2 pkt 4 umowy: 

 - § 6 ust 1-22 otrzyma brzmienie: „Wykonawca wykona całość robót własnymi siłami.”; 

 - § 10 ust. 1 pkt 6,7,8,9,10 oraz § 8 ust. 2,3,4 nie będą zawierały zapisów dotyczących 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
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6. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

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

gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w § 2 ust. 2 umowy; 

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

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody 

Wykonawcy; 

5) umowa zawiera wynagrodzenie wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla tych 

prac w Harmonogramie rzeczowo - finansowym; 

6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych 

cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione w § 

4 ust. 2 i 3 umowy. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

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

ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

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

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o 

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

mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jako 

niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach 

poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł 

brutto.  
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12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Postanowienia ust. 3 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 

terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia 

dokonanej zapłaty, wraz z fakturą VAT obejmującą wynagrodzenie za zakres przedmiotu 

umowy wykonany przy udziale podwykonawcy, należy przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy potwierdzające dokonanie 

zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia wraz z zestawieniem 

wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz oświadczeniem Wykonawcy o 

dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz 

podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. Wykonawca może zwolnić się z 

obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców wraz z  odpowiadającymi im, potwierdzonymi przez bank prowadzący 

rachunek, z którego nastąpiła płatność, wyciągami z rachunku Wykonawcy lub 

podwykonawcy, a także oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych 

wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz oświadczeniem podwykonawców 

o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz dalszych 

podwykonawców. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
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albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji prac wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

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

podstawę naliczenia kar umownych. 

22. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców jak za swoje własne. 

23. Wykonawca nie ma prawa przekazać wykonania zadania ani jakiejkolwiek jego części 

stronie trzeciej, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy oraz 

przepisami ustaw wymienionych w § 16 ust. 1 umowy. 

24. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót objętych niniejszą 

umową przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany 

przez Zamawiającego, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie tych robót ze 

skutkiem natychmiastowym do chwili wywiązania się Wykonawcy z obowiązków 

wynikających z niniejszego paragrafu. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako 

powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót. 

§ 7 

Odbiory robót 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór dokumentacji projektowej; 

2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

3) odbiór częściowy dokonywany w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń 

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym; 

4) odbiór końcowy robót dokonywany po wykonaniu całości przedmiotu umowy; 

5) odbiór ostateczny dokonywany w ostatnim miesiącu okresu obowiązywania 

gwarancji i rękojmi za wady. 

2. Wykonawca będzie powiadamiał na piśmie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

o gotowości do odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających. W razie 

niedopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć 

roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania 

wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 



 

  

12 

 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnie 

o gotowości wykonanych prac do odbiorów dokumentacji, odbiorów częściowych i 

odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do 

rozpoczęcia odbioru. 

4. Odbiory będą się rozpoczynały w następujących terminach: 

1) odbiór dokumentacji projektowej odbędzie się na podstawie podpisanego przez 

Strony protokołu przekazania dokumentacji i nie zawierającego zastrzeżeń protokołu 

zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od 

przekazania dokumentacji; 

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przystąpi do odbioru robót, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od 

otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2;  

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego  przystąpi do odbioru częściowego w terminie 14 

dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia oraz złożenia wszystkich 

dokumentów w sposób i na zasadach, o których mowa w § 7 ust. 3, zawiadamiając o 

tym Wykonawcę;  

4) Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych od dnia 

otrzymania powiadomienia oraz złożenia wszystkich dokumentów w sposób i na 

zasadach, o których mowa w § 7 ust. 3, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

5. Datą zakończenia prac będzie dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac, 

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz potwierdzony przez 

Komisję Odbiorową w protokole odbioru końcowego. 

6. Datę odbioru końcowego będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru 

i podpisania protokołu odbioru końcowego wszystkich prac składających się na 

przedmiot umowy bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia  nieistotnych usterek, 

Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Postanowienia § 9 ust. 5 i 6 umowy stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych od dnia 

przystąpienia do odbioru końcowego. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, odbiór zostanie 

przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, a następnie niezwłocznie ponownie przystąpi do 

procedury odbioru. 

9. Odbioru ostatecznego dokonuje się protokolarnie w ostatnim miesiącu okresu 

obowiązywania gwarancji i rękojmi za wady. Odbiór ostateczny jest przeprowadzany 

komisyjnie przy udziale nadzoru inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. 

10. Podstawą odbiorów będą postanowienia SIWZ, dokumentacja projektowa, wyniki 

pomiarów i badań oraz ocena jakościowa i wizualna, jak również protokoły techniczne 

prób i sprawdzeń oraz rozruchów. 

11. Protokół odbioru częściowego i protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w 

układzie pozycji Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji. 
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§ 8 

Płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, rozliczane będzie na 

podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo – finansowym. 

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego, 

sporządzony z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W protokole zostanie 

wyszczególniona kwota należna podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

3. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie pełnej kwoty wynikającej z realizacji umowy 

w tym wyszczególnienie kwot należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 

wszystkich prac składających się na przedmiot umowy bez wad istotnych, sporządzony z 

udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W protokole zostanie wyszczególniona 

kwota należna podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

5. Zapłatę za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 

14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawnie wystawionych i 

kompletnych faktur VAT. 

6. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, nie może 

przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Faktura końcowa 

wynosząca minimum 20% wartości wynagrodzenia umownego wystawiona zostanie po 

odbiorze końcowym i rozliczeniu robót, w oparciu o protokół odbioru końcowego robót. 

7. W przypadku realizacji prac przy udziale podwykonawców, nieprzedstawienie przez 

Wykonawcę wraz z fakturą VAT wszystkich wymaganych dowodów zapłaty, o których 

mowa w §6 ust. 14 wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrane prace w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do momentu 

uzupełnienia braku, natomiast termin zapłaty faktury ulegnie wydłużeniu o czas 

uzupełnienia przez Wykonawcę wymaganych dowodów zapłaty. 

8. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego w złotych polskich 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. Za datę dokonania 

płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie ma prawa przelać wierzytelności lub jakiejkolwiek jej części 

wynikającej z niniejszej umowy na podmiot trzeci  bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 9 

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy 

na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości 

dotyczy również zastosowanych materiałów i wyrobów, dostarczanych w ramach umowy 

przez Wykonawcę. 
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3. Okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego 

wszystkich prac składających się na przedmiot umowy.  

4. W przypadku, gdy w okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 3 ujawnią się wady 

wykonanego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie te 

wady bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych 

licząc od dnia ich ujawnienia i pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego o wykryciu wady lub jeżeli to jest konieczne, z uwagi na rodzaj wady, w 

innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 7 dni poza terminy opisane w poprzednim zdaniu 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

6. 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.  

7. Okres gwarancji i rękojmi za wady dokumentacji projektowej kończy się wraz z 

upływem okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

prac wykonywanych na podstawie tej dokumentacji. 

8. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo 

żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w 

zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami i przepisami 

techniczno – budowlanymi na skutek wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej. 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu : 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które  ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia 

umownego; 

2) za zwłokę w rozpoczęciu lub wykonaniu przedmiotu umowy (termin rozpoczęcia i 

wykonania określono w §2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy) - w wysokości 1 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych podczas odbioru końcowego 

oraz wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu 

liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) za skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do projektowania i kierowania 

robotami i do kierowania budową innych osób niż wykazane w ofercie - w 

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

ust.1 umowy, za każdy dzień kierowania robotami lub budową przez taką osobę; 

5) za wykonywanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy przez podmiot inny 

niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – 
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karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek wykonywania takich robót; 

6) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia umownego, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy; 

7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia 

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

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 3 ust. 1. umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia 

ujawnienia jej realizacji; 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1. umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od 

daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu; 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 

ust. 1. umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której 

mowa w § 6 ust. 12.  

2. Kary umowne nalicza się od całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 

umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych, wartość wymagalnych 

wynagrodzeń podwykonawców i dalszych podwykonawców lub innych zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy ustalonego w § 3 umowy. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

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

takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu 

wykonania części umowy. 

2. Poza przypadkami określonymi w umowie i obowiązujących przepisach prawa 

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części dotyczącej 

niezrealizowanego etapu przedmiotu umowy, bez rezygnacji z kar umownych 

przewidzianych w §10 umowy oraz wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tylko z ważnych powodów, w terminie do 60 
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dni od powzięcia wiadomości o tych przyczynach. Ważny powód istnieje w 

szczególności, gdy: 

1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy nie rozpoczął prac 

związanych z wykonaniem niniejszego zadania; 

2) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację 

przedmiotu Umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania i 

kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy; 

4) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności 

o których mowa w § 6 umowy; 

5) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa 

w § 6 ust. 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy; 

6) w przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 

7) Wykonawca nie przedłożył umów ubezpieczenia, o których mowa w § 14 ust. 1, 

w terminie określonym w § 14 ust. 3 umowy; 

8) nastąpi ciężkie i/lub trwałe naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę; 

9) Wykonawca zawiesza działalność, staje się niewypłacalny lub ogłasza upadłość lub 

rozwiązanie lub jest w stanie likwidacji; 

10) wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie układowe lub egzekucyjne, 

które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz 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; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub 

przerwania robót; 

3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 Wykonawca przy 

udziale Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacyjny prac wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu 

na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacyjny odebranych prac w toku stanowić 

będzie podstawę do rozliczenia finansowego; 

4) Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za prace, które nie zostały 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną protokolarnie przez 

Zamawiającego; 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 
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6) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych 

naliczonych zgodnie z §10 umowy; 

7) w przypadku odstąpienia od umowy w części dotyczącej niezrealizowanego etapu 

przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgłoszonych przez  

Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanego i 

odebranego przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 9 umowy. W takim 

przypadku okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez obie strony 

protokołu inwentaryzacyjnego odebranych robót w toku. 

§ 12 

Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej 

wymienionych przypadkach: 

1) zmiany terminu realizacji: 

a) z powodu działania siły wyższej mające bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonania robót, np. klęski żywiołowe, 

b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

c) z powodu przedłużających się procedur administracyjnych mających wpływ na 

termin realizacji przedmiotu zamówienia, nie wynikających z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te 

zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

e) z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do 

przewidzenia przed zawarciem umowy pomimo zachowania należytej 

staranności; 

f) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, z wyłączeniem 

warunków atmosferycznych typowych dla danej pory roku, które 

uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (warunkami technicznymi - normami); 

g) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi 

lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 

2) zmiany wynagrodzenia oraz zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli 

będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania 

założonego efektu: 

a) w przypadku zmian jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla 

danego elementu robót lub zmiany technologii wykonania robót, na wniosek 

Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie 

korzystna dla Zamawiającego, 
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b) w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części prac, 

c) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę części prac. 

2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

umowy w następujących przypadkach: 

1) zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron 

ujawnionych w rejestrach publicznych. W takiej sytuacji, Zamawiający i 

Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany redakcyjne weryfikujące 

dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w 

rejestrach publicznych; 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia; 

3) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego; 

4) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych 

rozwiązań projektowych; 

5) zmiany innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były 

fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian 

spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego. 

3. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c nastąpi na podstawie 

wyceny prac niewykonanych dokonanej w oparciu o stawki, ceny jednostkowe, narzuty i 

materiały wynegocjowane przez strony niniejszej umowy. 

4. Wykonanie jakichkolwiek prac zmieniających wysokość wynagrodzenia ustalonego w 

§ 3 ust. 1 wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. Roboty takie wykonane samowolnie nie będą dodatkowo wynagradzane. 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca złożył u 

Zamawiającego przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto stanowiącą kwotę ………… w 

formie ………….. 

2. Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% 

wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy 

w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 
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4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych  wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres rękojmi i gwarancji 

ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

§ 14 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia prac 

wymienionych w § 1 ust. 3 od wszystkich ryzyk, zwaną dalej „umową ubezpieczenia”, na 

czas trwania Umowy, na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiającego, na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia umownego brutto. Umowa ta 

powinna obejmować również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody 

rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót lub 

użytkowaniem placu budowy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej nie może być niższa niż 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na 

jedno zdarzenie, bez limitu zdarzeń, do wysokości sumy ubezpieczenia 500.000 zł 

(słownie: pięćset tysięcy złotych) dla szkód osobowych i rzeczowych wraz z ich 

następstwami w postaci utraconych korzyści. Dopuszczalna kwota potrąceń będzie 

wynosić 5000 zł. 

2. Zamawiający powinien być ujęty w umowie ubezpieczenia jako współubezpieczony.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów opłacenia 

składek ubezpieczeniowych i kopię polis najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy. 

4. Umowa ubezpieczenia powinna obejmować ochroną ubezpieczeniową wyłącznie 

realizowaną Umowę i zawierać zrzeczenie się przez ubezpieczyciela wszelkich 

ewentualnych roszczeń regresowych w stosunku do Zamawiającego oraz klauzulę 

stwierdzającą, że rozwiązanie umowy wymaga wypowiedzenia o okresie nie krótszym 

niż jeden miesiąc i uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.  

5. Umowa ubezpieczenia powinna zawierać zobowiązanie ubezpieczyciela do 

przekazywania Zamawiającemu informacji o wysokości sumy ubezpieczenia po 

każdorazowym zmniejszeniu tej sumy. 

6. Jeżeli wymaga się, aby polisa obejmowała powetowanie dla współubezpieczonego, to 

pokrycie winno obejmować każdego ubezpieczonego z osobna tak, jakby dla każdego ze 

współubezpieczonych była wystawiona osobna polisa. 

7. Jeżeli polisa obejmuje odszkodowanie dla dodatkowego współubezpieczonego, poza 

ubezpieczonymi ustalonymi w tym paragrafie, to Wykonawca winien działać na mocy tej 

polisy na rzecz osób dodatkowo ubezpieczonych, z tym wyjątkiem że na rzecz personelu 

Zamawiającego winien działać Zamawiający; osoby dodatkowo ubezpieczone nie będą 

uprawnione do otrzymywania wypłat bezpośrednio od ubezpieczyciela ani od żadnych 

innych bezpośrednich kontaktów z ubezpieczycielem, oraz Strona ubezpieczająca będzie 

wymagała od wszystkich osób dodatkowo ubezpieczonych stosowanie się do warunków, 

ustalonych w tej polisie. 

8. Każda polisa ubezpieczeniowa od strat i szkód winna przewidywać dokonanie wypłat 

odszkodowań w walutach wymaganych dla naprawy szkody lub pokrycia straty. 
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Otrzymane od ubezpieczycieli odszkodowania powinny być użyte na naprawę szkody lub 

pokrycie straty. 

9. Po opłaceniu składek Strona ubezpieczająca winna przedłożyć drugiej stronie dowód 

zapłaty. Strona Ubezpieczająca winna także powiadomić Zamawiającego o każdej 

przekazanej kopii dowodów i polis. 

10. Każda Strona winna przestrzegać warunków ustalonych w każdej polisie 

ubezpieczeniowej. Strona Ubezpieczająca winna informować ubezpieczycieli o każdej 

istotnej zmianie w stanie robót i zapewnić, że ubezpieczenia są przez cały czas 

utrzymywane w stanie zgodnym z niniejszym paragrafem 

11. Żadna ze stron nie będzie wprowadzała istotnych zmian w warunkach ubezpieczeń bez 

uprzedniej zgody drugiej Strony. Jeżeli ubezpieczyciel wprowadzi, lub będzie usiłował 

wprowadzić jakiekolwiek zmiany, to Strona, która zostanie o tym powiadomiona jako 

pierwsza winna niezwłocznie poinformować drugą Stronę. 

12. Wykonawca zapewni stosowanie się swoich podwykonawców do warunków polis 

ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu oraz 

wszystkich uzasadnionych wymogów ubezpieczycieli związanych z zaspokajaniem 

roszczeń, odzyskiwaniem strat i zapobieganiem występowaniu szkód i wypadków oraz 

poniesie na własny koszt konsekwencje niezastosowania się do powyższego.  

13. Zamawiający nie przekaże terenu prac do czasu przedłożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 3, a w przypadku, gdy w trakcie wykonywania robót okaże się, że 

Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek 

ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to Zamawiający może 

wstrzymać wykonywanie robót ze skutkiem natychmiastowym. Opóźnienie z tego tytułu 

będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

14. Ubezpieczenie zostanie utrzymane w mocy aż do dnia podpisania bezusterkowego 

przyjęcia robót (Odbiór końcowy) tak, aby zapewnić pokrycie strat lub szkód za które 

jest odpowiedzialny Wykonawca oraz strat lub szkód spowodowanych przez Wykonawcę 

w trakcie wszelkich innych działań. 

15. Żadna polisa ubezpieczeniowa nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za 

straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów Wykonawcy, z 

zastrzeżeniem przepisu art. 827 § 1 ustawy - Kodeks cywilny. 

§ 15 

Przeniesienie praw autorskich 

Wykonawca, z chwilą przekazania dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 umowy, przenosi  na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do dokumentacji projektowej – utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonywania niniejszej 

umowy oraz w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a istniejące już w dniu 

podpisania umowy, jak również powstałe w przyszłości, bez konieczności składania 

dodatkowych, odrębnych oświadczeń woli Wykonawcy na następujących polach 

eksploatacji: 
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1) w zakresie używania; 

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części oraz dokonywania w nich zmian; 

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy dokumentacji projektowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentacje 

projektową utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 

albo egzemplarzy; 

5) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż 

określony w pkt 4) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentów 

Wykonawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym; 

6) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie 

obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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