
 
 
       
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 
Operacja pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach” 

 
współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020 

 
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00017-65170-UM0810057/19 z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

 

PROJEKT UMOWY Nr 1/2020 
 
W dniu ………………………… r. w Dobrzeniu Wielkim pomiędzy:  

1) Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 20,  46 - 081 Dobrzeń Wielki, 
reprezentowaną przez: 

1. mgr Piotr Szafrański – Dyrektor 
 

zwaną w dalszej  części umowy  Zamawiającym, 
 
a   ………………………………………………………………………………………………………... 
 
reprezentowaną przez: 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający 
zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania pn.: 
 

Przebudowa budynku świetlicy  wiejskiej w Chróścicach 
 
2.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku świetlicy  wiejskiej w Chróścicach 
Projekt  pn. Przebudowa  budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach” współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej , typ operacji „ Inwestycje  w obiekty pełniące  funkcje kulturalne” w ramach działania „ Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” /poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie , ulepszenie  i rozwijanie  
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym  rekreacji, kultury  
i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszaró2.w  Wiejskich na lata 2014-2020 
Umowa o przyznaniu pomocy Nr. 00017-65170-UM0810057/19 z dnia 03 sierpnia 2020 r., 
2.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. 

1) Przygotowanie terenu i organizacja  placu budowy; 
2) Demontaż  drzwi  oraz elementów wyposażenia  ruchomego i stałego; 
3)  Rozbiórka pokrycia dachowego; 
4) Demontaż systemu rynnowego i obróbek blacharskich; 
5) Konserwacja istniejących elementów konstrukcji drewnianych; 
6)  Ułożenie  membrany dachowej na krokwiach oraz wykonie „łacenia” połaci dachowych; 
7) Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej „ karpiówki” w koronkę; 
8) Wykonanie  nowych obróbek blacharskich i systemu rynnowego z częściowym wykorzystaniem istniejących 

elementów; 
9) Montaż akcesoriów dachowych tj. płotki śniegowe, ławy kominiarskie, itp.; 
10) Montaż stolarki drzwiowej; 
11) Czyszczenie  i malowanie stolarki okiennej; 
12) Docieplenie połaci dachowej i wykonanie paroizolacji z folii polietylowej; 
13) Wykonanie żelbetowej konstrukcji schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych; 
14) Czyszczenie i mycie elewacji pod ciśnieniem; 
15) Uzupełnienie  ubytków z tynku mineralnego; 
16) Malowanie  elewacji farbą silikatową w kolorystyce ustalonej z Inwestorem; 
17) Czyszczenie i malowanie obić elewacyjnych z desek drewnianych; 
18) Ułożenie terakoty na schodach zewnętrznych i podjeździe  dla niepełnosprawnych; 
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19) Montaż  balustrady ze stali nierdzewnej; 
20) Zeskrobanie  farby i tapet oraz przygotowanie podłoża do malowania; 
21) Remont  istniejących  tynków wewnętrznych; 
22) Gruntowanie ścian i sufitów; 
23) Wykonanie gładzi gipsowych; 
24) Malowanie  ścian i sufitów farbami lateksowymi w kolorystyce  ustalonej z Inwestorem; 
25) Wykonanie  okładzin z terakoty na posadzkach i ścianach; 
26) Montaż parapetów  wewnętrznych; 
27) Roboty wykończeniowe wewnątrz budynku; 
28) Wykonanie „ białego montażu”; 
29) Montaż opraw  oświetleniowych i gniazd wyłączników; 
30) Montaż  wyposażenia  ruchomego w budynku; 
31) Rozbiórka piaskownicy; 
32) Wykonanie żelbetowych fundamentów pod miejsce na grill; 
33) Wymurowanie  ścianek z cegły klinkierowej na zaprawie z klinkieru; 
34) Montaż elementów  małej architektury; 
35) Roboty wykończeniowe na zewnątrz budynku; 
36) Porządkowanie  placu budowy; 

 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do opracowania: 

1) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu 
2) dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą obiektu budowlanego wraz z dokumentacją 

aktualizującą sposób użytkowania gruntów zajętych pod inwestycję (wyciąg z wykazu zmian danych 
ewidencyjnych) wraz ze zgłoszeniem zmian do właściwego ODGiK, 

3) projektu (lub projektów) organizacji ruchu na czas robót,  
4) innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu oraz ze specyfikacji 

technicznej. 
5) harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące 
sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót) oraz oferta przetargowa Wykonawcy. 
Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą 
umową warunkach. 
4. Wymagania dodatkowe: 
 

1) Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży kosztorys pomocniczy wskazujący sposób kalkulacji ceny 
ryczałtowej. 

2) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do 7 dni od podpisania umowy do opracowania i przedłożenia 
harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie kwoty przedstawionej w ofercie i na zasadach 
podanych w istotnych postanowieniach umowy, 

3) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się w otoczeniu 
budowanego obiektu, nie będących przedmiotem prac budowlanych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, łącznie z dostarczeniem 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

5) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej 
budowy, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów pozwalających 
Zamawiającemu na zakończenie robót i/lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla danego zakresu robót, 
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7) Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, 
warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie budowlanym, 

8) Wykonawca odpowiada za organizację ruchu, oznakowanie budowy wraz z kosztami z tym związanymi, 
9) Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku na miejsce 

składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz urządzeń planowanych do 

wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów i urządzeń nie zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, 

11) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy. 

5. Wykonawca w ramach prowadzenia robot budowlanych zobowiązany jest w szczególności do: 
1) uzyskania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego wykonania niniejszej 

umowy: uzgodnień, warunków, decyzji (jeżeli przepisy wymagają tego), 
2) dokonywania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego wykonania niniejszej 

umowy obowiązków, w tym w szczególności zgłoszeń i obowiązków nałożonych na Zamawiającego w 
wydanych do dokumentacji projektowej warunkach i uzgodnieniach, 

3) sporządzenia i przedstawienia na żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, w tym w szczególności 
protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń, badań, prób i czynności rozruchowych, a także protokołów 
odbiorów robót branżowych oraz robót wykonanych przez podwykonawców (jeżeli takie wystąpią), 

4) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 
6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) dziennik budowy, 
2) protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców, 
3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB 

7. Wykonawca zobowiązany jest do:  
1) przejęcia protokolarnie terenu, na którym będą wykonywane roboty;  
2) utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót budowlanych; w przypadku nie zachowania czystości 

i porządku, Zamawiający może we własnym zakresie wykonać te czynności, obciążając kosztami ich 
wykonania Wykonawcę;  

3) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót; usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń, 
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do 
użytkowania; w przypadku nie uporządkowania miejsca wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po 
ich zakończeniu, Zamawiający może we własnym zakresie wykonać te czynności, obciążając kosztami ich 
wykonania Wykonawcę  

4) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;  
5) ponoszenia wszystkich opłat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska;  
6)  zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 

kosztami ich utylizacji; po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania na 
żądanie zamawiającego ilości odpadów i miejsca ich składowania; 

7) prowadzenia robót w sposób zapewniający uniknięcie zanieczyszczenia odpadami stałymi jak i ciekłymi w tym 
nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego;  

8) utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi;  
9) należytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót oraz prowadzenie ich z zachowaniem przepisów 

prawa, w szczególności przepisów BHP oraz przeciwpożarowych;  
10)  zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich;  
11)  zapewnienia dozoru mienia oraz materiałów przeznaczonych do wykonania robót na terenie budowy na 

własny koszt;  
12) naprawienia na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach/urządzeniach powstałych w 

okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania;  
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13)  ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników 
stron umowy, podwykonawców oraz osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym 
także ruchem pojazdów;  

14) zorganizowania i zapewnienia właściwych warunków socjalnych dla osób realizujących w jego imieniu 
przedmiot zamówienia, we własnym zakresie i na własny koszt;  

15) zapewnienia na własny koszt, na czas wykonywania robót, energii elektrycznej, wody do celów budowlanych 
oraz innych mediów;  

16) podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg i placów prowadzących do terenu budowy przed 
zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub przez jego podwykonawców, a w razie 
uszkodzenia doprowadzić do przywrócenia stanu istniejącego w momencie rozpoczęcia użytkowania; 

17)  zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej koniecznej dla wykonania 
przedmiotu zamówienia; 

18)  oznaczenia i zabezpieczenia sieci oraz urządzeń podziemnych; w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia (np. 
istniejącego uzbrojenia, znaków geodezyjnych) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich 
naprawienia - doprowadzenia do stanu poprzedniego, wznowienia) na swój koszt, 

19) uzyskania i dostarczenia wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia;  

20)  stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do ustawy, obowiązującymi 
normami;  

21) przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót z uwzględnieniem wymagań określonych w 
dokumentacji projektowej;  

22)  wykonywania robót przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym 
przepisom, normom i standardom;  

23) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,  

24)  okazywania, na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawicieli Zamawiającego, certyfikatów zgodności, 
świadectw dopuszczenia do obrotu zgodnie z polską normą przenoszącą normy zharmonizowane lub 
europejskich aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych mających być zastosowanymi lub 
zastosowanych materiałów;  

25) kompletowania na bieżąco dokumentów potwierdzających spełnianie przez materiały użyte do realizacji 
przedmiotu zamówienia wymogów określonych w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz przez prawo, w 
szczególności atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, 
protokoły badań technicznych; dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz 
ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót; nie wykonanie tego zobowiązania może stanowić podstawę do 
odmowy dokonania odbioru końcowego;  

26)  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego;  
27)  zawiadomienie przedstawiciela Zamawiającego z wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu; 

jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany będzie na 
jego żądanie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt; termin i 
zakres każdorazowo muszą być ustalone z przedstawicielem Zamawiającego;  

28) realizowania zaleceń wpisanych do dziennika budowy;  
29) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których Wykonawca, mimo 

dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie; Zamawiający zastrzega 
jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na 
podstawie zawartej umowy; 

30)  niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót,  

31) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 
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32)  przestrzegania zapisów umowy dotyczących podwykonawców, w tym dostarczenie Zamawiającemu 
protokołów odbioru robót wykonanych przez podwykonawców;  

33) wykonania wszystkich innych prac, uzgodnień, prób, badań itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, nie wykraczających poza zakres umowy; 

34)  usuwania w sposób terminowy i na jego wyłączny koszt wad stwierdzonych przez przedstawicieli 
Zamawiającego w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancji i rękojmi;  

35) wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie 
świadczącego tego typu roboty oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem, który stanowią załączone do 
niniejszej umowy dokumentacja projektowa, STWiORB oraz SIWZ obejmujące szczegółowy zakres przedmiotu 
zamówienia oraz parametry techniczne, a także zgodnie z ofertą przetargową. 
9. Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego wynikających z SIWZ, 
dokumentacji projektowej i wynikające z niniejszej umowy oraz wszystkie prace, nawet nie wspomniane w umowie, 
które są konieczne dla stabilności ,ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego korzystania z przedmiotu umowy, nie 
wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia 
10. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych 
na placu budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie projekty, uzyskiwane 
dokumenty oraz realizowane roboty 
11. Roboty budowlane Wykonawca prowadzić będzie w oparciu o niniejszą umowę oraz zgodnie zobowiązującymi 
przepisami prawa oraz sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, a także zaleceniami przedstawicieli 
Zamawiającego nie wykraczającymi poza zakres przedmiotu zamówienia. 
12. Zamówienie zostanie wykonane z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi 
europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane do przestrzegania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a także zgodnie z zaleceniami przedstawicieli 
Zamawiającego nie wykraczającymi poza zakres przedmiotu zamówienia 
13. Wszelkie zmiany w stosunku do przyjętej dokumentacji projektowej muszą być bezwzględnie konsultowane i 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane  mogą być jedynie prace 
niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, 
14. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu przed ich 
wprowadzeniem i nie później niż na 14 dni przed planowanym zakończeniem robót dot. przedmiotu zamówienia. 
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga akceptacji Zamawiającego. 
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz urządzeń planowanych do 
wbudowania. 
16. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania 
robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień wykonania przepisami. Zamawiający dopuszcza również 
wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, pod 
warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Wykonanie robót zamiennych lub wprowadzenie zmian 
materiałów i urządzeń wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. 
17. Wykonawca oświadcza, że:  

1) zapoznał się z dokumentacją projektową, a warunki zamówienia są mu znane,  
2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 

współpracowników lub kontrahentów (podwykonawców) w wykonaniu czynności przewidzianych w niniejszej 
umowie posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie 
przedmiotu zamówienia,  

3) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające, czy wyłączające możliwość zawarcia czy wykonania umowy,  
4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 

zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy,  
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5) ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników, podwykonawców oraz osoby trzecie na zasoby 
których powołał się w ofercie,  

6) nie przekaże bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które uzyskał w związku z 
realizacją niniejszej umowy  

7) terminowo wykona i przekaże Zamawiającemu cały przedmiot umowy  
8) nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć negatywnie na 

jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie; 
9)  nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające 

mu wykonanie postanowień niniejszej umowy; 
 
6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego kompletne dokumentacje projektowe wraz ze STWiORB, na 
podstawie których wykonywane będą roboty budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o:  
1) jakichkolwiek zastrzeżeniach do dokumentacji projektowej czy STWiORB, w szczególności o zauważonych 
błędach czy wadach, które ujawnią się w trakcie wykonywania robót budowlanych;  
2) opóźnieniach w dostarczeniu przez projektanta dodatkowej lub uzupełniającej dokumentacji projektowej 
czy STWiORB, których brak może spowodować lub powoduje przerwę w realizacji robót budowlanych. 

3. Dokumentacja projektowa oraz STWiORB stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i nie mogą być 
udostępnianie osobom nieupoważnionym lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób, jak tylko dla 
potrzeb wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest zadbać o takie przechowywanie dokumentacji 
projektowej oraz STWiORB, by nie miały do nich dostępu osoby nieupoważnione. 

4. Powielanie dokumentacji projektowych, STWiORB lub ich części, może odbywać się wyłącznie dla celów 
związanych z wykonaniem umowy. Koszty z tym związane pokrywa we własnym zakresie Wykonawca. 

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wyżej opisaną 
dokumentację. 

 
§ 3 

 
Wynagrodzenie 
1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, którego zakres rzeczowy opisany jest w 
niniejszej umowie, wynosi:  
1)netto: .................... zł 
2)stawka VAT: ..........% 
3)brutto:.................... zł (słownie: ......................................................... złotych i ...../100) 
2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.  
3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
 4 Wykonawca oświadcza, że zakres robót określony w § 1 niniejszej umowy nie budzi wątpliwości. Zamawiający 
wyklucza możliwość powoływania się przez Wykonawcę na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy 
jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia 
wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów robót.. 
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 
podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
6. Strony ustalają, że rozliczenie za faktycznie wykonane prace może odbywać się na podstawie odbiorów częściowych 
po zakończeniu każdego miesiąca oraz jednego odbioru końcowego (zgodnie z zatwierdzonym przez strony 
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harmonogramem rzeczowo-finansowym). Końcowe rozliczenie po zakończeniu całego przedmiotu zamówienia 
(końcowe rozliczenie nie może być mniejsze niż 10 % wartości umownej brutto określonej w ust. 1 niniejszego 
paragrafu). 
7. Częściowe/końcowe rozliczenie za wykonanie odpowiedniego zakresu przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 
do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu:  
1)prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu częściowego/ końcowego odbioru 
przedmiotu zamówienia podpisanego przez strony umowy; 
2)przedstawienia przez Wykonawcę dowodów rozliczenia się z podwykonawcami określone w § 5 ust. 13 i ust. 14 
niniejszej umowy (jeżeli dotyczy); 
8. Płatność za prawidłowo wystawioną fakturę nastąpi na konto Wykonawcy nr: ...................................................... 
9. Faktura wystawiona zostanie na:  
Gminny Ośrodek Kultury  
46-081 Dobrzeń Wielki,  
ul. Namysłowska 20  
 NIP: 7541684290 
10. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu dowodów, o których mowa w § 5 ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy, 
Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy do czasu 
otrzymania tych dowodów lub nie zaakceptuje faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
11. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub związaną z niniejszą umową 
z każdej płatności należnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez Wykonawcę 
lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej należności z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
12. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 
13. Wykonawca może wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, zwanego dalej "platformą", o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym /Dz.U.2018.2191 z dnia 2018.11.23/. 
1) W przypadku gdy wykonawca wysyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne, wykorzystuje własne konto na 
platformie, chyba że upoważnił do ich wysyłania inną osobę lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną wysyła upoważniona osoba lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, w ich treści zamieszcza się stosowną adnotację o wykonawcy. 
2) Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku 
od towarów i usług oraz danych zawierających: 
a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 
b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 
3) W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi w ust. 2, mogą być 
zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówienia. 
14.Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku 
stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. 
15.Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w § 1 ust. 4 ppkt 1) wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 
(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w 
kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp -koszty pośrednie w % od R i S; Kz –koszty 
zakupu w % od M; Z-zysk w % odR, S, Kp). 
16.Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 
17.Kosztorys, o którym mowa w ust. 20, należy wykonać jako szczegółowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno–użytkowym. 
18.Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie w szczególności podstawą do określenia stawek do rozliczeń: 
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1)robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 
2)robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2,3 lub 6 ustawy Pzp (zwane dalej robotami 
dodatkowymi). 
19.W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 23pkt 2) nie były objęte kosztorysem, o którym 
mowa w ust. 20 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 
1)roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę wykonanymi metodą 
szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według 
danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od 
R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o którym mowa w ust. 20 
2)ceny materiałów będą przyjmowane według kosztorysu Wykonawcy o którym mowa w ust. 20,a w przypadku ich 
braku, według średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót +% Kz j.w., a w 
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, 
jeżeli taka na fakturze występuje)+ Kz j.w.  
3)Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o którym mowa w ust. 20, w 
przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + 
% Kp i % Zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury 
najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk).  
4)Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje 
własne25.Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową realizowane będą w wyniku 
zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie 
dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz 
robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze –
które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 
20.Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 25może nastąpić jedynie na podstawie protokołu 
konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do 
umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy 
Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  
21.Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
 22.Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do zawarcia 
aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie.  
23.Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej przedmiot 
umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień 
dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych, 
co w zamówieniu podstawowym 
 

§ 4 
 
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami, o których mowa w § 3 niniejszej umowy oraz fakturą końcową. 
Płatność faktur następować będzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z 
kompletem dokumentów: 
2. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na 
podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 - dniowym od daty jej 
otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% ostatecznej wartości umowy. 
3. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy 
odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy 
umieszczone w § 12 umowy. 
4. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na 
fakturze. 
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5. W zakresie wynagrodzenia za część robót powierzonych do wykonania podwykonawcy(om) mają zastosowanie 
przepisy art. 143 a,b,c Prawa zamówień publicznych. 
 

§ 5 

1. Wykonawca może przedmiot zamówienia wykonać przy udziale podwykonawców, pod warunkiem, że podmioty 
te posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie części przedmiotu zamówienia, która zostanie im 
powierzona do wykonania. Wykonawca jest uprawniony do wykonania części przedmiotu umowy z innymi 
podmiotami, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania umowy, ani nie zwiększy kosztów jej 
wykonania. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
nastąpi w trakcie realizacji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. Przedłożony projekt umowy powinien zawierać w szczególności: 
1) zakres prac; 
2) terminy ich wykonania; 
3) wysokość wynagrodzenia; 
4) termin uregulowania wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, lecz nie później niż 
dzień poprzedzający dzień złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT za wykonany przedmiot 
zamówienia. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku:  
1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ;  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.  

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

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

6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

7. Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, 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 i 
jednocześnie mniejszej niż 50.000 zł brutto. 
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9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10. Zapisy ust. 2–9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą (zgodnych z 
terminem wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy). Ten sam obowiązek dotyczy również Podwykonawcy 
w przypadku powierzenia robót, dostaw lub usług dalszemu Podwykonawcy. 

12. Przed złożeniem Zamawiającemu faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest zapłacić wszelkie zobowiązania 
(w tym wynagrodzenia) przysługujące podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu wykonanych 
robót budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług w ramach niniejszej inwestycji. 

13. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzające uregulowanie i zapłatę wszelkich zobowiązań (w 
tym wynagrodzeń) im przysługujących z tytułu wykonanych robót budowlanych lub zrealizowanych dostaw i 
usług wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego. 

14. Do każdego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem, 
dokumenty źródłowe dotyczące rozliczeń z tymi Podwykonawcami (w szczególności: protokoły odbioru robót, 
faktury VAT wystawione przez Podwykonawców oraz potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia z danej faktury VAT). 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, 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.  

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy.  

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni, 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.  
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20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w 
ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w niniejszej umowie, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.  

22. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 
jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej z solidarnej odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
budowlane wykonane przez Podwykonawcę.  

23. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków 
wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 
Podwykonawców jak za własne. 

24. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych lub 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od 
wykonywania świadczeń w zakresie realizacji inwestycji, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych czynności lub 
dotrzymania terminów ich realizacji. 

26. Wykonawca zapewnia udział Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robót budowlanych, 
które ten wykonał. 

27. Dopuszcza się możliwość zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji robót 
budowlanych. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje się zasady określone w tym paragrafie. 

28. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 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. 

29. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z udziału 
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez 
Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy oraz o 
braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy 

30. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 

31. Wykonawca powierza wykonanie części robót podwykonawcy: 

1) ……………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa, adres, NIP podwykonawcy – określenie części robót powierzonych podwykonawcy)  
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2) ……………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa, adres, NIP podwykonawcy – określenie części robót powierzonych podwykonawcy)  

3) ……………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa, adres, NIP podwykonawcy – określenie części robót powierzonych podwykonawcy)  

  31.Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………………………………………………………, na zasoby, którego w zakresie 
………………………..Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w 
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie, 
w jakim zdolność techniczną lub zawodową podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu 
Umowy na użytek postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania 
Umowy przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do 
zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby, co najmniej takie jak te, które stanowiły 
podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, 
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie 
zamówienia.  

 
§ 6 

 
1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy – 12.03.2021r. 
2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 
3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru 
częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa harmonogram rzeczowo – 
terminowo - finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 
Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania wyżej wskazanego harmonogramu może wnieść do niego uwagi, które 
Wykonawca winien uwzględnić. 
4. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków 
finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym będzie dysponował Zamawiający. 
5. Za wyjątkiem sytuacji wskazanych w § 14 niniejszej umowy, umożliwiających w uzasadnionych przypadkach zmianę 
terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opóźnienie wykonania 
przedmiotu umowy.. 
 

§ 7 
Obowiązki stron. 
1. Obowiązki Zamawiającego. 
1.1. Dostarczenie egzemplarza dokumentacji projektowej  
1.2. Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy. 
1.3. Przekazanie Wykonawcy placu budowy. 
1.4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obejmującego wszystkie branże przedmiotu 
umowy. 
1.5. Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy. 
1.6. Regulowanie płatności wynikających z wystawianych, na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy, faktur. 
2. Obowiązki Wykonawcy. 
2.1 W przypadku gdy Wykonawca złożył kosztorysy ofertowe, odnośnie części przedmiotu zamówienia, o którym 
mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, w postaci uproszczonej zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia 
Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru  w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy kosztorysów 
opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone tą metodą ceny jednostkowe muszą być identyczne z 
zaoferowanymi w ofercie przetargowej. Także ogólna cena wyliczona tą metodą musi być zgodna z ceną 
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przedstawioną w ofercie odnośnie tej części przedmiotu umowy. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, 
Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. 
2.2. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym 
uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie tych obiektów 
zgodnie z ich przeznaczeniem; 
2.3. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 
2.4. Wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót; 
2.5. Opracowanie projektu organizacji ruchu i zatwierdzenie go przez właściwy organ zarządzający ruchem; 
2.6. Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze służbami Zamawiającego; 
Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych 
i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób, 
ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu 
przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać 
wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w 
pobliżu placu budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych w związku z 
realizacją niniejszej umowy. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy; 
2.7. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) oraz przedstawić go Zamawiającemu i zapewnić jego stosowanie; 
2.8. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie pisemnej 
(papierowej) oraz na płytach CD i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego 
przedmiotu umowy; 
2.9. Współpraca ze służbami Zamawiającego; 
2.10. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania 
podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 
zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany 
jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje 
prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 
założeniami i przepisami. 
2.11. Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym, w tym księgi obmiarów oraz 
Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem 
dokonywania wpisów i potwierdzeń; 
2.12. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją 
powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją konserwacji wykonanych obiektów; 
2.13. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru; 
2.14. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych. 
2.15. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami; 
2.16. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych; 
2.17. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac; 
2.18. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później 
niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego; 
2.19. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 
 

§ 8 
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1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Zakres przedmiotu umowy 
Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym 
Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:   
 …………… : ……………………………..,  
 Inspektor Nadzoru ......................................................................................................... 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2019.1186 z dnia 2019.06.26). 

2. Kierownikiem budowy będzie: ............................................................................... , 
posiadający (-a) uprawnienia  
Nr uprawnień: .......................................................................................................... 
3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie 
przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 
4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu w 
następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
5. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia 
w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej 
funkcji. 
6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli 
uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w 
terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

§ 9 
 
1. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego 
jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 
Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy. 
2. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie 
dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni po ich zgłoszeniu do 
odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze robót zanikających wymagających 
pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb geodezyjnych. 
3. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory częściowe, 
Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokona ich odbioru bezzwłocznie 
tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 
zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży  
Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych 
prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 
4. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w 
terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy. 
Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10-tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 
5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, 
których udział nakazują odrębne przepisy. 
6. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą, o której mowa w § 6 ust. 2.8. niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, 
świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane 
materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów 
obciąża Wykonawcę. 
7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia 
poczynione w trakcie odbioru. 
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8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości 
odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy; 
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z 
powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy; 
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
10.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt 
usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; 
10.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 
b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający 
zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 
11. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 
zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
 

§ 10 
 
1.Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów 
przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 
………… miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru 
końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu 
gwarancji – wg gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez 
producenta opcjonalnych okresów gwarancji. Szczegóły wymaganych okresów gwarancji zawarte są w poniższej tabeli. 
Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowią dokument 
gwarancyjny. 
3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do 
protokołu. 
4. Gwarancja obejmuje: 
przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji; usuwanie wszelkich 
wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji koszty 
przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca; 
6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 
- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 
- normalnego zużycia obiektu lub jego części; 
- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób 
niezgodny z zasadami eksploatacji. 
7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji 
użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów 
serwisowych. 
8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i 
eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 
9.Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów 
prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego 
od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji. 
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10. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań 
gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób 
niezgodny z zasadami eksploatacji. 
11. W przypadku nie sporządzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi je Zamawiający. 
Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 
14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin. 
13. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z 
uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 
terminu będzie zakwalifikowane, jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 
14. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o 
których mowa w ust. 13, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami 
Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
15. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego. 
16. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego 
przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 
17. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego 
okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu 
elementach. 
18. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres 
pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia. 
19. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta 
spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o 
zaistniałej usterce. 
20. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i zostanie 
przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 
21. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia 
wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, 
o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. 
 

§ 11 
 
Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 
następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
c) Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 5 ust. 5 punkty od „a” do „e” niniejszej 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 2 
miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; 
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru 
robót; 
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c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 
mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której 
nastąpiło odstąpienie od umowy; 
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 
e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 
5. Zamawiający, w którego imieniu będzie działał Inwestor Zastępczy, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za 
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie do 30 dni do: 
a). dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 
b). odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 4c, po cenach przedstawionych w ofercie 
przetargowej Wykonawcy; 
c). rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 
obiektów i urządzeń; 
d). przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo- terminowo-
finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo- terminowo-
finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;  
b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo 
- finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych opracowanych 
metodą szczegółową, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami; 
− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników 
produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 
odpowiednich pozycji – Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 
zatwierdzona przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego. 
7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości 
wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami. 
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyższe zapisy, brakujące ceny 
czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 
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Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 
odpowiednich pozycji – Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 
zatwierdzona przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego. 
 

§ 12 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w 
wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy; 
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, czyli po upłynięciu okresu 
gwarancji - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki 
e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za 
każdy dzień zwłoki, 
f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  
g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 
2. W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający nie będzie naliczał 
kar umownych. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (to jest Dz. 
U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 
4. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych 
przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 
5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli 
szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 
8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 
9. Kary umowne za przekroczenie terminów, o których mowa w ustępie 1a i 1b nie mogą przekroczyć 20% 
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, czyli liczoną od kwoty określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
10. Za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy, w wysokości 1000 zł za każdą osobę 
objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowana do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o prace, za każdy stwierdzony przypadek. 
 

§ 13 
 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto, co stanowi 
kwotę w wysokości: ........................ zł 
słownie złotych: ......................................................................................................... 
2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: .................................................................. 



 
 
       
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 
Operacja pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach” 

 
współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020 

 
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00017-65170-UM0810057/19 z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie 
wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 
wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 
4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po 
odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 7 ust. 
1 niniejszej umowy. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 5 letniego 
okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 
6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia 
terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 
to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 
których mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 
8. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia, 
Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę kwoty stanowiącej 5 %  
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1  do czasu jej przedłużenia. 
9. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji lub poręczeniu dokument gwarancyjny winien zawierać 
klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego, złożone, wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie 
przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.  
10. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy 
Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru w okresie rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania 
wad.  
11. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w formie innej niż gotówka w 
sytuacji, w której gwarancja ta nie obejmuje pełnego okresu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robót, 
Wykonawca obowiązany jest na ten okres przedłożyć dodatkowe zabezpieczenie. 
 

§ 14 

1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:  
1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy,  
2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 
3) Zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 i 2 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 

ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 

 

2. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 
1) wprowadzenia zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 
2) wystąpienia siły wyższej; 
3) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy dla poszczególnych etapów w przypadku: 

a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one 
przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością niedotrzymania terminów 
zakończenia robót, 

b) wystąpienia uzasadnionych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które 
utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 

c) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub 
w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych 
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warunków w stosownym czasie, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy, 

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

e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej lub inne podmioty, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) gdy wystąpią 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, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

h) konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót lub 
wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

i) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, występowania niewybuchów lub niewypałów, 
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

j) gdy którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny 
zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas termin realizacji może 
zostać przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas 
niezbędny do załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych 
Partnerów Konsorcjum; 

k) zmiany dokumentacji projektowej, jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej 
staranności w sprawdzeniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady lub usterki, 
Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z 
Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji, 

l) zmiany decyzji pozwolenia budowlanego lub zmiany do zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę, 

4) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający; jeżeli 
zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) zmiany kierownika budowy lub kierownika robót; nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w SIWZ 
dla danej funkcji; dokonanie zmiany tych osób powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 

6) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie 
kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po 
wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć 
wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę;  

7) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 
8) zmiany technologii oraz materiałów wykonania elementów robót, w szczególności konieczność zrealizowania 

robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem robót; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierający opis 
proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego; zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy; 
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9) wystąpienia robót zamiennych mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia a polegających na zmianie 
sposobu wykonania lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także bez zmiany 
celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego;  

10) wystąpienia robót zaniechanych; 
11) obniżenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, że zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem 

zakresu przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane); 
12) zachodzi, co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy pzp, a tym 

samym zmiana terminu, wysokości wynagrodzenia lub innych istotnych postanowień umowy, które będą 
musiały być zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisów ustawy pzp; 

13) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy, nie powodujących zmiany celu i istoty 
umowy; 

14) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na 
rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu 
lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu, 

15) zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia 
nieważności Umowy na dofinansowanie; 

16) zmiany zapisów umowy, jeżeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania 
uszczegółowienia wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie powodujących zmiany 
celu i istoty umowy; 

 
3. Za okoliczności niezależne od stron umowy, o których mowa w ust. 2 .pkt 3) ppkt  a), rozumie się zdarzenia, 

których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, w 
tym: 
1) wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy (m.in. warunki, które nie pozwolą 

na wykonywanie prac przy użyciu niezbędnego sprzętu) a powodujących brak możliwości realizacji robót 
budowlanych, w wyniku których zachodzi brak możliwości rozpoczęcia prac, konieczność wstrzymania 
prac, konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź konieczność odejścia od standardowo 
przyjętej technologii realizacji przedmiotu zmówienia;  

2) działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

4. Zmiany, o których mowa w ust  2 pkt 3 mogą nastąpić w przypadku otrzymania przez Zamawiającego zgody 
jednostki współfinansującej na zmianę terminu rozliczenia dotacji. 

5. Zmiany, o których mowa w ust 2. pkt 5)  mogą nastąpić w przypadku: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
2) gdy zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
3) na żądanie Zamawiającego, jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. 

6. W przypadku zmiany o których mowa w ust. 2. pkt 7) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego 

7. Zmiany, o których mowa w ust.2 . pkt 8), pkt 9 lub pkt 10) muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego; podstawę 
wprowadzenia zmian, będą stanowiły protokoły konieczności.  

8. Zmiany mogą być zainicjowane tylko poprzez złożenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać:  
1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zamiany,   

9. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 
10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy; 
2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – 

wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego; 
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§ 15 
 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, o ile nie są wykonywane przez osoby w 
ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub gdy Wykonawca lub podwykonawca samodzielnie 
wykonuje te czynności: 
1) obsługa sprzętu budowlanego, 
2) prace fizyczne; 
2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący ww. czynności będą w okresie wykonywania robot 
budowlanych zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy. 
3. Wykonawca poinformuje pracowników, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 
o uprawnieniach Zamawiającego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się takiej kontroli. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 niniejszego paragrafu dot. osób wykonujących czynności wskazane w ust. 
1 niniejszego paragrafu. 
5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
prace osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
Wykonawca przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
b) datę złożenia oświadczenia, 
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, 
d) imiona i nazwiska tych osób, 
e) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, 
f) okres obowiązywania umowy, 
g) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
2) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umowy/umów o 
prace osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania 
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o prace za ostatni okres rozliczeniowy; 
4) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 



 
 
       
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 
Operacja pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach” 

 
współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014-2020 

 
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00017-65170-UM0810057/19 z dnia 3 sierpnia 2020 r. 

 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 
7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o prace osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający przewiduje sankcje w 
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 11 ust. 10  niniejszej umowy. Niezłożenie 
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 
traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o prace osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcje 
Pracy 
 

§ 16 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi dostawcami. 
2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem 
dodatkowego porozumienia. 
 

§ 17 
 
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod 
rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych 
w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
 

§ 18 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające 
związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych. 

§ 19 
 
Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom 
powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§ 20 
 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy. 
 
Załączniki do niniejszej umowy stanowią : 
 

1) oferta przetargowa Wykonawcy, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
3) Dokumentacja projektowa, 
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA: 
 


