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Załącznik Nr 2 do SWZ 

 
/PROJEKT UMOWY/ 

 
UMOWA NR .................................. 

 

 

zawarta w dniu ..................................... w Białymstoku, pomiędzy 
 
 

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku (15-950) przy ul. Słonimskiej 1, NIP  9662117220,   

REGON 050658640, reprezentowanym przez Renatę Frankowską – Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku  

 

a  

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

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

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

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

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

 

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1129 ze zm.), w przedmiocie: „Remont wskazanych 
pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego” – Część …. (odpowiednio do złożonej oferty), 

o następującej treści:    

 
Definicje 

§ 1 
Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1) Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat  

i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

2) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu 

Umowy. 

3) Kierownik robót – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 

robotami, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez 

Zamawiającego.  

4) Koszt – wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę 

bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy. 

5) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystywane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do 

których wykonania mają zostać zastosowane. 

6) Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

7) Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy oraz dokumentacji powykonawczej. 
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8) Oferta – pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania prac 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, złożone 

Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącego do zawarcia umowy. 

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną 

przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 

budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dalsze dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia 

publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wartości Umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu. 

10) Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części robót budowlanych. 

11) Protokół odbioru końcowego robót – dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 

Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

12) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, a wystąpienie której Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy i której, 

w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 

uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy 

ani Zamawiającemu. 

13) Termin zakończenia robót – termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć wszystkie prace objęte Umową. 

14) Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu 

Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą, a także pomiędzy 

Podwykonawcą oraz dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.  

15) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub 

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości 

przedmiotu Umowy, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy, obniżenie 

jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.  

16) Wykonawca – strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót 

budowlanych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy 

technicznej. 

17)  Zamawiający – Strona Umowy zlecająca wykonanie prac będących przedmiotem Umowy, 

zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności 

umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy oraz do odebrania zrealizowanych robót  

i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na 

remoncie pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stołecznej 21 w Białymstoku 
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(odpowiednio do złożonej oferty), zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

dokumentacją projektową i ofertą złożoną w postępowaniu. 

2. W przypadku wskazania w dokumentacji postępowania nazw, znaków towarowych lub 

typów materiałów czy produktów itp., ma to na celu wskazanie parametrów jakościowych. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod 

warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, nie gorszych od 

określonych w dokumentacji projektowej. 

3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do opisu przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że oferowane rozwiązania spełniają 

wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określonej przez Zamawiającego. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 2 zgodnie ze złożoną  

w postępowaniu o zamówienie publiczne ofertą, z załączoną  dokumentacja projektową, 

obowiązującymi przepisami i wiedzą budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową 

warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie 

realizacji prac.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Harmonogram powinien być 

zaakceptowany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane certyfikaty i 

deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na materiały oraz wymagane 

wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je  

Zamawiającemu do akceptacji. 

4. Wykonawca przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny 

koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz pomiarów wymaganych 

przepisami prawa. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia atestów, 

aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia 

według rozwiązań w dokumentacji projektowej.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za teren budowy w czasie trwania prac na tym terenie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących 

przepisów bhp i ppoż. zgodnie z § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru 

technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego  

i terminowego wykonania robót, w tym kierownika budowy posiadającego uprawnienia  

i doświadczenie zgodne z warunkami postępowania o zamówienie publiczne.  

8. Wykonawca oświadcza, że posiada, na czas obowiązywania umowy, umowę ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia, na okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie 

niższą niż cena ofertowa brutto. Kopia polisy stanowi Załącznik Nr 6 do Umowy.  
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9. W przypadku przedłużenia czasu realizacji umowy wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopie tych dokumentów przed wygaśnięciem 

poprzedniej umowy ubezpieczenia pod rygorem postanowień § 9 ust. 4 pkt 8 Umowy.  

10. Na czas obowiązywania umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność 

za skutki i następstwa zdarzeń wynikłych wskutek nienależytego wykonania postanowień 

Umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru 

końcowego, uzupełnionej zgodnie z wykonanym zakresem robót karty gwarancyjnej, 

według wzoru zaakceptowanego przy niniejszej Umowie - Załącznik Nr 4 do Umowy.  

12. Wykonawca oświadcza, iż zatrudni na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), w poniższym zakresie: 

1) pracownicy niższego dozoru technicznego np. brygadziści, mistrzowie – w zakresie 

nadzoru i realizacji robót budowlanych; 

2) pracownicy fizyczni – wykonujący bezpośrednio wszystkie czynności fizyczne 

związane z robotami budowlanymi; 

3) pracownicy działający pod kierownictwem. 

13. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem, mailem) 

udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę osób, o których mowa w ust. 12 w terminie  

3 dni od dnia wezwania, w szczególności przedstawiając oświadczenie tych osób, że 

pozostają w zatrudnieniu. 

14. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w ust. 12-13, Zamawiający 

będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

15. Wymagania dotyczące zatrudnienia stosuje się odpowiednio do Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców .  

 

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje do przestrzegania przepisów prawnych z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, wynikających z następujących 

ustaw: 

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219  

z późn. zm.); 

       2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 797 z późn. zm.). 

2.  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednich organów administracji na   

       wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach oraz  

       udokumentować sposób gospodarowania tymi odpadami. 

3.    Wykonawca oświadcza, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy jest wytwórcą i 

posiadaczem odpadów powstałych w trakcie realizacji robót i jest zobowiązany do         

       właściwego postępowania z nimi. Zabronione jest zakopywanie, spalanie odpadów   

       deponowanie w miejsca do tego nieprzeznaczone. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania w czystości miejsc pracy, dróg 

transportowych, zaplecza oraz sąsiadujących z placem budowy nieruchomości w  

przypadku ich czasowego użytkowania lub zanieczyszczenia materiałami z budowy. W 
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przypadku gdy ustalenie sprawcy zanieczyszczeń na terenie budowy nie jest możliwe, za 

ich usunięcie odpowiada Wykonawca. 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do dnia 27 czerwca 2022 r. ; 

2) utrzymywania stałego kontaktu z przedstawicielem Wykonawcy na budowie; 

3) zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane  

     niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy; 

4) zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu dokumentu,  

o którym mowa § 3 ust. 7, czas opóźnienia Wykonawcy w powyższym zakresie nie stanowi 

podstawy do zmiany niniejszej umowy co do terminu wykonania jej przedmiotu. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie ….. dni od dnia 

podpisania umowy (zgodnie ze złożoną ofertą), to jest do dnia ………………………………… . 

 
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR ROBÓT 

§ 7 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy na podstawie złożonej oferty wynosi: cena 

brutto ……………………………… PLN (słownie złotych: …………………………………………………………), 

w tym cena netto ……………. i podatek VAT w wysokości  …… %,  co stanowi kwotę  
………………………… PLN.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie w sytuacjach określonych  w § 16 

ust. 4 umowy.   

3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie 

przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy i wykorzystał wszelkie środki 

mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac 

związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

i odbiorem przedmiotu Umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, będzie 

realizowana jednorazowo na podstawie faktury końcowej. 

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez 

przedstawiciela Zamawiającego potwierdzający należyte wykonanie prac. 

 

§ 8 
1. W toku realizacji Umowy Strony będą dokonywały odbiorów części robót, w celu ustalenia 

wartości wykonanych robót dla celów rozliczeniowych oraz odbiorów robót zanikowych, a 

po wykonaniu całego przedmiotu umowy dokonają odbioru końcowego robót. 

2. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół komisyjnego odbioru robót 

objętych przedmiotem umowy  wraz z kompletem niezbędnych do rozliczenia, 
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wymaganych polskim prawem budowlanym dokumentów, sporządzonych przez 

Wykonawcę. 

3. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz 

z kompletem dokumentów odbiorowych, w tym wymaganych w zakresie umów 

podwykonawczych. 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek  

w Banku nr ............................................................................................................  

5. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić na fakturze numer rachunku bankowego 

wskazany w ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w ust. 5 jest dopuszczalna 

za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego i wymaga sporządzenia Aneksu 

do Umowy. 

7. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać dane:  

 
NABYWCA: Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. 
Słonimska 1, NIP 9662117220, REGON 050658640, 
 
ODBIORCA: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa – ZST, 15-879 
Białystok, ul. Stołeczna 21. 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, 

dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. 

9. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą 

dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności. 

10. Datą dokonania zapłaty należności z faktury VAT będzie dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

11. Płatnikiem faktury będzie Miasto Białystok, ul. Słonimska 1,  15-950  Białystok, NIP: 966-

211-72-20, REGON: 050658640. 

12. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. 

 
 § 9 

1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru 

końcowego, w ciągu 7 dni roboczych powoła komisję odbioru końcowego, która w ciągu 

kolejnych 14 dni roboczych winna zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, 

uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Podstawą odmowy odbioru, będzie sytuacja, o 

której mowa w ust. 3 pkt 1 w razie istnienia wad, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

2. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady utrudniają oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a jednocześnie   

nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po 

raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego wynagrodzenia. 
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4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad. 

Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od 

daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę. 

5. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 

technicznie uzasadniony na ich usunięcie. 

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

7. W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

8. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wykonane roboty. 

 
KARY UMOWNE, GWARANCJE 

§ 10 
1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji prac objętych umową. 

2. Podstawę do stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania czynności 

objętych umową, stanowić będą protokoły z kontroli, sporządzane przez Zamawiającego, 

z jednoczesnym powiadomieniem Wykonawcy o negatywnych wynikach kontroli.  

3. W przypadku negatywnych wyników kontroli, Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

usterki w terminie określonym w protokole z kontroli. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 6 w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad do dnia faktycznego usunięcia; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto; 

4) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac określonych umową, trwające 

powyżej 15 dni lub nieuzasadnione niepodjęcie prac określonych umową trwające 

powyżej 15 dni, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto;   

5) za nieterminową zapłatę lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego 

uchybienia;  

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego 

uchybienia; 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, gdy będzie 

ona zawierała termin dłuższy niż wskazany w niniejszej umowie, w wysokości 5% 

wartości umowy zawartej z podwykonawcą; 

8) za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 9  

- 200 zł za każdy dzień zwłoki; 
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9) za niedostarczenie, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, uzupełnionej zgodnie z 

wykonanym zakresem robót karty gwarancyjnej – karę w wysokości 100 zł za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia odbioru; 

10) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 12 i 13 umowy w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku 

stwierdzenia takiego uchybienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w 

wysokości  10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji określonej w 

§ 15 ust. 5 umowy. 

3. W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki   

ustawowe. 

4. Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie przekroczyć 20 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody 

rzeczywiście poniesionej. 

6. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę 

obciążeniową, o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 7. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar z faktur lub innych wymagalnych 

należności. 

8. Kary umowne będą płatne w terminie  14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. 

 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 11 
1. Wykonawca niniejszym udziela ……...-letniej gwarancji (zgodnie ze złożoną ofertą)  

na wszystkie wbudowane materiały oraz wykonane prace oraz rękojmi na okres 3 lat, 

której bieg rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia 

wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy i podpisania 

przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego – zgodnie z kartą 

gwarancyjną wystawioną najpóźniej w dniu odbioru końcowego:  

a) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub 

dostarczyć rzeczy wolne od wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu 

polecenia przez Zamawiającego; 

b) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, ma on 

prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko 

Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych 

niniejszą umową. 

2. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie 

pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po kresie określonym w 

ust. 2, jeżeli zgłosił szkodę przed upływem tego okresu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania w dniu odbioru końcowego robót Karty 

gwarancyjnej – Załącznik Nr 5 do umowy.  

 
DOKUMEMTACJA POWYKONAWCZA 

§ 12 
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Wraz z odbiorem końcowym przedmiotu zmówienia Wykonawca dostarczy dokumentację 

zawierającą w szczególności: 

- wszystkie wymagane przepisami prawa protokoły ze sprawdzenia, pomiarów i badań 

(jeżeli dotyczy), 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów). 

 

 
PODWYKONAWSTWO 

§ 13 
1. Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót: 

1) ................................................ 

2) ……………………………………………….. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca może:  

1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania 

w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli  

w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących Podwykonawstwa, 

określonych w SWZ lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

Podwykonawcy części zamówienia. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

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

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy 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. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien mieć zestawienie ilości 

robót i ich wycenę. 

6. Umowa (projekt umowy), której przedmiotem są roboty, z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty; 

2) wynagrodzenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy liczone łącznie nie może 

przewyższać swą wartością wynagrodzenia Wykonawcy należnej mu od 

Zamawiającego za tę część; 

3) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót, które ściśle 

odpowiadają części zamówienia określonego niniejszą umową, zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, i które mają być wykonane i odbierane w terminach nie 

późniejszych niż wskazane w niniejszej umowie; 
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4) terminy rozliczeń nie mogą być późniejsze niż te, które wynikają z niniejszej umowy zaś 

zakresy rozliczeń nie mogą być większe niż wskazano w umowie; 

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej umowy i powinno odpowiadać 

stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji 

postępowania oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

6) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu niniejszej umowy; 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 

i doświadczenia odpowiadających proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy. Podwykonawca 

musi również dysponować personelem i sprzętem gwarantującymi prawidłowe 

wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające 

wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy 

personelu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o Podwykonawstwo 

będą stanowiły załącznik do tej umowy; 

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o Podwykonawstwo; 

9) winien znajdować się obowiązek informowania na piśmie Zamawiającego i Wykonawcy 

o powstaniu zaległości w wypłacie wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia powstania 

zaległości; 

10) winien znajdować się obowiązek przedkładania przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców oświadczeń o braku zaległości w zakresie wynagrodzenia; 

11) nie może znajdować się zapis o zatrzymywaniu części wynagrodzenia Podwykonawcy 

celem utworzenia kaucji gwarancyjnej, lecz kaucja ta musi zostać wpłacona 

Wykonawcy przez Podwykonawcę, ewentualnie potrącona, bądź Podwykonawca 

dostarczy zabezpieczenia niepieniężne w formach adekwatnych jak te, które mógł 

złożyć Wykonawca; 

12) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: uzależniających 

uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; uzależniających zwrot kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia 

należytego wykonania niniejszej umowy – jeżeli dotyczy. 

7. Zamawiający zgłosi w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy na 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, zastrzeżenia w formie pisemnej do tego 

projektu w następujących przypadkach:  

1) gdy przewiduje ona termin zapłaty dłuższy niż wskazany powyżej; 

2) niespełniania wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych 

powyżej, przy czym Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy 

o podwykonawstwo. 
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Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej, w powyższym terminie, uważa się za akceptację 

projektu umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, w terminie 14 dni od jego 

dostarczenia Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. Terminy dotyczące zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo 

liczone są analogicznie jak do pierwotnego projektu tej umowy.  

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy. 

10. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, w 

terminie 14 dni od jej przedłożenia, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 powyżej. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty, w powyższym terminie, uważa się za akceptację tej umowy przez 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, 

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

mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe 

wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30.000,00 zł 

brutto. Jeżeli w przedłożonej umowie o Podwykonawstwo termin zapłaty jest dłuższy niż 

określony w ust. 6 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

umową, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Pzp. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub personelu, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

14. Przed wystawieniem faktury, obejmującej kwotę należną Podwykonawcy, Zamawiający 

żąda od Wykonawcy oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy, że Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne,  z wyjątkiem przypadków, kiedy 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dowody, że Wykonawca jest 

w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz 

dostarczy Zamawiającemu  odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca został 

powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy. 

15. Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio 

potwierdzonych, dla których Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, 

opisanych powyżej. W takich przypadkach Zamawiający potrąca kwotę wynagrodzenia 

wypłaconego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 
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16. W przypadkach: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty lub projektu jej zmian; 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany; 

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości równej karze opisanej w § 10 

ust. 4 pkt 5-7 umowy. 

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

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

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 20, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 20, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy przez 

Zamawiającego. 

24. Wykonawca ma obowiązek wskazania Zamawiającemu osoby reprezentujące 

Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę oraz numery ich telefonów i faksów. 
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25. W przypadku zmiany bądź wprowadzenia nowych podmiotów w stosunku do wskazanych 

w ofercie, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

oświadczenia  o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia.   

 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 14 
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 

1) Zamawiający: 

a)  ............................................................  tel. ..................... tel. kom. …………………... 

b) .............................................................  tel. ..................... tel. kom. …………………... 

      2)   Wykonawca: 

a)  ............................................................................................................................. 

b) .............................................................................................................................. 

 

2. Wykonawca może dokonywać zmiany przedstawiciela określonego w ust. 1 pkt 2 za 

uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego 

nie wymaga sporządzenia aneksu. 

3. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji zamówienia zostaną skierowane osoby posiadające       

      uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, tj.:  

- ……………………….……………. (imię i nazwisko) – uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo 

uprawniona do sprawowania samodzielnych funkcji  na podstawie odrębnych przepisów 

prawa tj.: …………. (nazwa uprawnień i specjalność z oferty). 

4. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wskazanej w 

ust. 3.  Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności 

oraz kwalifikacje takie same lub wyższe od określonych w SWZ. Po spełnieniu warunków, 

o których mowa w zdaniach poprzedzających, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na 

zmianę osoby wskazanej uprzednio w umowie. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 3, jeżeli 

uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy. 

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy 

i wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie za pomocą podmiotów, na  

     których zasoby zasobach (wiedza i doświadczenie/potencjał techniczny) powoływał się w  

     ofercie: nazwa podmiotu udostępniającego zasoby:      ………………………………..……………………  

     w zakresie:      ………………………..…………….………….………  w formie:   …………………….………….  

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów         

       udostępniających zasoby, wskazanych w ofercie: nazwa innego podmiotu  …………………  

       w zakresie: ……………………..…… w formie: ………………………………..………….., odpowiada  

       solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę  
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       poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,  

       chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (zapis nie dotyczy przedmiotowej  

       umowy). 

9.   Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy  

      osób, o których mowa w ust. 3 umowy na każde wezwanie Zamawiającego oraz w dacie  

      wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 8 ust. 3. 

10. Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotów udostępniających zasoby, o których  

       mowa w ust. 7 i 8 jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Nowy podmiot musi  

       spełniać warunki określone w SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach  

       podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy  

       Pzp. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

11.  W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Wykonawca zobowiązany  

       jest do złożenia oświadczenia, o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych  

       w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

       z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

       z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub  

       pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 15 
1. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić, jeżeli Zamawiający wstrzymał 

wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni, z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy – oświadczenie o odstąpieniu może być wówczas złożone w terminie 3 dni od 

zajścia powyższego zdarzenia. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia 

od Umowy; 

2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za 

odstąpienie od Umowy; 

3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do 

realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od 

Umowy; 

4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane 

i potwierdzone protokołem odbioru. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje 

prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązana umowne; 

2) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 10 

ust. 4 lit. 5-7 przekroczyła 10% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową; 

3) Wykonawca opóźnia się w przekazaniu Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa 

w § 3 ust. 7, a opóźnienie przekracza 14 dni. 

5. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1, w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może 
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zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

ZMIANY UMOWY 
§ 16 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i będą 

dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu 

których będzie zagrożone dotrzymanie terminu jej zakończenia, nastąpić może wyłącznie 

w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, w szczególności: będą następstwem, wystąpienia kolizji z innymi 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian 

dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; 

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z 

powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

3) gdy nastąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub 

udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

4) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

5) gdy nastąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania przez uprawniony organ, z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami; 

8) wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych  

             od Zamawiającego; 

9) w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej; 
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10)  w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków 

dostaw materiałów niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, 

niewydolność infrastruktury kolejowej), o ile okoliczności te uniemożliwiają 

prowadzenie robót; 

11) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne 

obiekty wymagające usunięcia; 

12) w przypadku wystąpienia niewybuchów lub niewypałów wymagających wstrzymania 

robót i usunięcia przez specjalistyczne służby, ujawnienia odkryć archeologicznych 

wymagających przeprowadzenia badań; 

13) w przypadku wniesienia odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich 

decyzji, zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, 

stwierdzenia nieważności przez właściwy organ o ile okoliczności te mają wpływ na 

realizację robót. 

3. Zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 

robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu w stosunku do założeń i 

rozwiązań projektowych nastąpić może wyłącznie w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu 

wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne 

z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego – jednak nie więcej 

niż o 80% zakresu umowy; 

2) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji; 

3) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

jej postanowieniami; 

4) wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub obiektów 

budowlanych; 

5) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

6) z uwagi na interes społeczny, poprawę bezpieczeństwa, przyczyny technologiczne lub 

techniczne o obiektywnym charakterze.  

4. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 3, zachodzi konieczność zmiany 

wynagrodzenia Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację 

cen jednostkowych robót nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie 

Sekocenbud obowiązujących w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w 

przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych 

ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

5. Zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót będą dokonywane pod warunkiem 

wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnienia warunków 

określonych w § 12 umowy. 

6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 – 5, jest złożenie uzasadnionego 

wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego 
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protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 

takiej zmiany. 

 

ZACHOWANIE TAJEMNICY I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 
§ 17 

1. Strony umowy zobowiązują się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku 

z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w 

szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach 

bezpieczeństwa; 

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi 

przez Strony niniejszej umowy; 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób 

otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, 

ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części, stronom trzecim bez uzyskania 

uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą 

informacje; 

4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji 

na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikować te informacje jako informacje 

chronione zapisami niniejszej umowy; 

5) nie sporządzać kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w 

prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją 

niniejszej umowy; 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych 

przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy 

nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa i zakresie określonym umową; 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony 

umowy, o których strona ta poinformowała; 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec 

pracowników własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej 

umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do : 

1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych; 

2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, 

wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności; 

3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie 

przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy 

zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób 

trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w 

zdaniu poprzednim; 

4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek 

udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną 

wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 

r. ze zm.), zwanego dalej RODO. 

4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, 

ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących 

udział przy realizacji umowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 18 

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 19 
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

polskiego prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 20 
Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak 

również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 poz. 2176 ze zm.). 

 

§ 21 
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo 

Sąd powszechny w Białymstoku. 

§ 22 
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

2. Integralną częścią umowy są: 

1) Opis przedmiotu zamówienia – Dokumentacja;  

2) Oferta Wykonawcy; 

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót;  

4) Kosztorys ofertowy; 

5) Karta gwarancyjna (gwarancja jakości); 

6) Kopia ubezpieczenia Wykonawcy.  
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