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Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 
 

UMOWA 
zawarta w dniu .………. 2022 r. w Młotecznie  

 
pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o  z Braniewa, Młoteczno 12A, 14-500 

Braniewo, NIP: 5821549505, KRS: 0000180444, REGON:170991585 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………….. 

 

a 
firmą………………………... z siedzibą w ……………………….. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

……………………… w ………………….., ………………………... Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: …………………... NIP: 

……………………..., REGON: ………………….., reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez: 

……………………... 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

 

 Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 

r., poz. 1129), zwanej dalej Pzp. Podstawą zawarcia  umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ……………….. r. 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego, w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 

29.07.2022 r., robót budowlanych branży sanitarnej (wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan.                                                           

i centralnego ogrzewania) w  budynkach świetlicy gminnej w gminie Braniewo, tj.: 

Część 1: Działka nr 376/84, obręb Szyleny, miejscowość Brzeszczyny, 14-500 Braniewo. 
      Część 2: Działka nr 20/32, obręb Wola Lipowska, miejscowość Gronówko, 14-500 Braniewo. 
      Część 3: Działka nr 119, obręb Rusy, miejscowość Zgoda, 14-500 Braniewo. 

-  zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia do postępowania nr PERIG ZP.02.2022,dokumentacją 

techniczną, której postanowienia stanowią integralną część niniejszej umowy, oraz zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……….. r. 

2. Zakres robót został określony w dokumentacji   „Projekt zamienny instalacji wewnętrznych wod. – kan.                                                        

i centralnego ogrzewania w trzech budynkach świetlic gminnych w Gminie Braniewo” stanowiący Załącznik do niniejszej 

SWZ.  

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także wykonanie wszystkich niezbędnych robót i prac pomocniczych oraz 

niezbędnych dostaw, a w szczególności: 

− zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, 

− dostarczenie, rozładowanie i właściwe przechowywanie niezbędnych materiałów do czasu ich wbudowania, 

− wywiezienie materiałów rozbiórkowych i odpadów oraz przekazanie ich podmiotom posiadającym odpowiednie 

uprawnienia w zakresie utylizacji odpadów, 

− wykonanie wszystkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

4.    Zamawiający oświadcza, iż posiada dokumenty wymagane do rozpoczęcia robót tj. pozwolenia na budowę. 
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§ 2 

1. W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

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 (RODO), 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przeszkolenia osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, w zakresie powszechnie obowiązujących 

regulacji dotyczących ochrony danych osobowych; 

2) zapoznania się z obowiązującą u Zamawiającego  polityką bezpieczeństwa informacji w zakresie danych osobowych 

i przeszkolenia osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, w zakresie obowiązujących u Zamawiającego 

regulacji dotyczących ochrony danych osobowych; 

3) pozyskania od osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy, niezbędnych zgód na przekazanie 

przez Wykonawcę (jako administratora danych) ich danych osobowych Zamawiającemu, w związku z wykonaniem 

niniejszej umowy. Przekazanie danych tych osób Zamawiającemu będzie równoznaczne ze złożeniem przez 

Wykonawcę oświadczenia, że jest uprawniony do: przetwarzania danych tych osób, przekazania tych danych 

Zamawiającemu i upoważnienia Zamawiającego do przetwarzania tych danych na zlecenie Wykonawcy w zakresie 

niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. Zamawiający będzie przetwarzał przekazane dane tylko w zakresie 

niezbędnym do wykonania umowy (imię, nazwisko); 

4) informowania Zamawiającego o każdym przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych przez osobę, którą 

Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać zmiany składu swojego personelu, na osobę, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych przez 

Zamawiającego. 

2. W celu sprawdzenia realizacji przez Wykonawcę postanowień niniejszego ustępu, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy przedstawienia oświadczeń osób, którymi ten posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy, że zostały 

przeszkolone w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej, oraz że udzieliły zgody, o której mowa w ust. 1 pkt. 3. 

Uchybienie obowiązkom wskazanym w ust. 1 będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy.   

 

 

 

§ 3 

1. Przedmiot zamówienia  musi zostać zrealizowany  w terminie :  dla każdej z części od dnia zawarcia umowy do dnia 

29.07.2022 r., 

2. Za datę zakończenia realizacji zamówienia uznaje się datę podpisania przez zamawiającego protokołów odbioru robót, 

potwierdzającego odebranie przez zamawiającego całości przedmiotu  zamówienia ( dla każdej części osobny protokół), 

bez zastrzeżeń. 

 

 

§ 4 

1. Jeżeli w trakcie realizacji robót dokonywane będą odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, wówczas 

Zamawiający przystąpi do sprawdzenia  ich jakości i zgodności z dokumentacją w terminie 3 dni roboczych od daty 

zawiadomienia przez Wykonawcę o wykonaniu robót i gotowości do odbioru tych robót wpisem do Dziennika Budowy 

oraz e-mailem na adres Zamawiającego. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany przez 

Zamawiającego wpisem do dziennika budowy.  

2. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykaz 

Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy wykonali roboty budowlane będące przedmiotem odbioru, a 

także zrealizowali niezbędne dostawy lub usługi potrzebne do wykonania robót. 

3. Rozpoczęcie czynności odbiorowych przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez 

inspektorów nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości dokumentacji 

odbiorowej, powykonawczej. W celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć wszystkie roboty, badania i próby końcowe. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego 
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przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację formalno-prawną. Jeżeli 

inspektorzy nadzoru lub Zamawiający stwierdzą, że roboty nie zostały w całości zakończone lub są zastrzeżenia co do 

kompletności lub prawidłowości przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji Zamawiający przerwie czynności odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie 

odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Zakończenie czynności odbiorowych, nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu 

umowy a wynikającego z niniejszej umowy oraz usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w trakcie czynności odbioru (z 

zastrzeżeniem ust. 5). Zakończenie odbioru końcowego zostanie potwierdzone poprzez sporządzenie protokołu odbioru 

końcowego i dokonanie wpisu w Dzienniku Budowy. 

4. Jeżeli w trakcie czynności odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów częściowych lub odbioru 

końcowego zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający przerwie czynności odbioru przedmiotu umowy wyznaczając termin na ich 

usunięcie; Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad; 

2) nie nadające się do usunięcia: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może 

zażądać wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując prawo do naliczania kar 

umownych zgodnie z § 13 umowy; 

3) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od 

umowy z winy Wykonawcy zachowując prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 umowy. 

5. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z 

tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych. 

6. Odbiór związany z upływem okresu gwarancji oraz rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 

wyznaczonych pracowników Zamawiającego użytkujących obiekt oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu 

stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne. Odbiór 

ten odbywa się w terminie określonym przez Zamawiającego; przewiduje się jego rozpoczęcie na dwa miesiące przed 

terminem końcowym okresu gwarancji oraz rękojmi. 

7. Odbiorów, o których mowa w niniejszym paragrafie, dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. W 

przypadku, jeżeli Wykonawca nie stawi się na odbiór w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 

dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia będą wiążące dla Stron. O terminach odbioru Wykonawca ma obowiązek 

poinformowania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przy udziale których wykonał Przedmiot Umowy. 

 

 

 

§5 

1. Wykonawca oświadcza, iż osoby bezpośrednio realizujące zamówienie, wykonujące roboty wskazane w pkt.5 do SWZ, 

zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w całym zakresie czasowym, w jakim wykonują czynności u 

Zamawiającego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie 

krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz 

osób oraz wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących roboty wskazane w pkt.5 do SWZ 

tj,: 

- oświadczenie odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionych pracowników, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umów o pracę i zakresu 

obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 
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3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób  wykonujących roboty wskazane w pkt.5 do SWZ Zamawiający za każdy stwierdzony 

przypadek przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 

§13 ust.1, pkt 10. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez 

Zamawiającego oświadczenia  w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób  wykonujących roboty wskazane w pkt.5 do SWZ. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty wskazane w 

pkt.5 do SWZ niezależnie od sankcji przewidzianych w pkt 3), Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 

dokona czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę. 

5. Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 4) Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej  w §13 ust.1, pkt 11 oraz może 

zawiesić albo przerwać wykonanie tej części robót z winy Wykonawcy do chwili jej naprawienia. Obowiązek zapłaty kar 

umownych w każdym wypadku obciąża Wykonawcę, bez względu na ewentualne sankcje wobec podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 6 

1. Na wykonane roboty oraz użyte materiały Wykonawca udziela: 

      Dla części 1 :  ………miesięcy gwarancji. 

         Dla części 2 :  ………miesięcy gwarancji. 

Dla części 3 :  ………miesięcy gwarancji. 

   Gwarancja obejmować będzie zachowanie stanu elementów robót wykonanych w ramach przedmiotu umowy z 

pominięciem naturalnego zużycia.  

2. Usunięcie wad i usterek w okresie gwarancji następuje na koszt Wykonawcy. 

3. Strony ustalają usunięcie wad/usterek w następujących terminach : 

czas reakcji: 3 dni – liczony od dnia powiadomienia przez Zamawiającego,  

czas naprawy: 7 dni -  liczony od dnia przystąpienia Wykonawcy do czynności naprawy  - do momentu dokonania   

skutecznej naprawy lub wymiany. 

 

 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy zostały zawarte w SWZ oraz dokumentacji technicznej 

stanowiącej załącznik do SWZ. 

 

 

 

§ 8 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w oparciu o przepisy art. 456 ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod 

warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony, a mianowicie: 

1) zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w 

szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonania przedmiotu umowy a będącej  następstwem okolicznościami takich jak:  

a) klęski żywiołowe,  
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b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów,  

c) odkrycia w trakcie robót obiektów wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia. 

2) zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia mający bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 

przedmiotu umowy a będący  następstwem okolicznościami takich jak: 

a) nieterminowe przekazanie przez Zamawiającego terenu, na którym będą prowadzone roboty, 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,  

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

d) zmiany terminu początkowego rozpoczęcia  świadczenia (np. w przypadku przedłużenia procedur przetargowych) z 

zachowaniem jej terminu końcowego. 

3) zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu opóźnienia w działaniu instytucji opiniujących, 

uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 

4) zmianę postanowień umowy w przypadku wejścia w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu 

składania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost 

pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%, 

5) konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej i SWZ, których konieczności wykonania nie 

można było przewidzieć na dzień podpisania niniejszej umowy, 

6) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: 

a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w 

sposób odmienny od określonego w umowie,  

b) roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

c) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:  

aa) materiały, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane  

w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia  

z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,  

bb) w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa, 

cc) w czasie realizacji robót zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska 

Norma),  

dd) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót 

budowlanych albo innych robót. 

7) Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności 

wymienionych w ust. 6 powyżej. 

8) Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt. 5) - 6) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 

przedmiotu zamówienia do użytkowania Zamawiającemu zgodnie z jego wymaganiami.  

9) Zmiany osobowe: 

a) Zmiana podwykonawcy na zasobach, którego Wykonawca polega, dysponującego co najmniej porównywalnym 

doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany w ofercie. 

b) Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującego 

co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany 

w zawartej umowie. 

c) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. 

10) Zmniejszenie o nie więcej niż 20 % zakresu przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy 

wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi 

udokumentować. 

3.Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, na które powołuje się, jako przyczynę wprowadzenia zmian. 

2) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

3) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: 

a) opis propozycji zmiany, 
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b) uzasadnienie zmiany, 

c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

5.Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w 

zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub zwłokę ze strony 

Wykonawcy, włącznie z błędem lub pozostawianiem w zwłoce dotyczącej  dostarczenia jakiegokolwiek dokumentu 

wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

 

 

 

§ 9 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany w całości przedmiot zamówienia obejmujący wszystkie roboty 

określone w SWZ i ofercie, wynagrodzenie: 

- dla części 1: w kwocie netto:  ……….. zł (słownie: ………………..), plus należy podatek VAT, tj. brutto: ………………… zł 

(słownie: ……………………..). 

- dla części 2: w kwocie netto:  ……….. zł (słownie: ………………..), plus należy podatek VAT, tj. brutto: ………………… zł 

(słownie: ……………………..). 

- dla części 3: w kwocie netto:  ……….. zł (słownie: ………………..), plus należy podatek VAT, tj. brutto: ………………… zł 

(słownie: ……………………..). 

2. Za należycie wykonane roboty  Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą 

Wykonawcy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury dla danej części jest podpisany protokół odbioru 

końcowego robót dla danej części. Przedmiot zamówienia uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego robót dla danej części. 

3. Wykonanie robót zamiennych nastąpi  bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Strony uzgadniają, że woda, energia elektryczna, urządzenia sanitarne, jak również oświetlenie placu budowy, głównych 

dróg komunikacyjnych, itp. zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego. Udział Wykonawcy w kosztach 

powyższych mediów, usług i wyposażenia wynosi 0,5% wynagrodzenia netto określonego § 9 ust. 1 plus podatek VAT. 

Wykonawca niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na potrącenie powyższych kosztów z Wynagrodzenia na podstawie 

faktury wystawionej przez Zamawiającego i skompensowania jej z fakturą Wykonawcy. 

5. Płatność za roboty  nastąpi na podstawie faktury w ciągu 30 dni  od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

za daną część . Za dzień  zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót dla danej 

części. Do wystawienia faktury uprawnia skan podpisanego przez obie strony protokołu.   

7. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność 

do czasu otrzymania prawidłowej faktury. 

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie dowodu zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji robót (kopii 

wszystkich faktur lub rachunków wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z 

potwierdzeniem doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, oraz kopiami potwierdzeń 

przelewów, a także oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców według projektu oświadczenia 

określonego w załączniku do umowy oraz oświadczeniem Wykonawcy, że wszelkie jego zobowiązania wobec 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców zostały spełnione). 

9. W razie doręczenia Zamawiającemu faktury bez jednoczesnego przedłożenia wszystkich ww. dokumentów, 

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty oraz umów o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, przy 

czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek Zamawiającemu od 

nieterminowych płatności.  

10. Przed zapłatą faktury Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dodatkowo oświadczenia wszystkich 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu wykonanych robót / 

zrealizowanych dostaw lub usług zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz, że odpowiednio Wykonawca albo 
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podwykonawca uregulował wobec nich wszystkie zobowiązania wynikające z umów dotyczących realizacji przedmiotu 

niniejszego zamówienia. 

11. Zamawiający może zwolnić Wykonawcę albo podwykonawcę z obowiązków, o których mowa wyżej, jeżeli Wykonawca 

lub podwykonawca wykaże, że odmowa złożenia przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę oświadczenia  jest 

bezzasadna, w szczególności dlatego, że Wykonawca lub podwykonawca  uregulował wobec danego 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wszystkie swoje zobowiązania dotyczące realizacji przedmiotu niniejszego 

zamówienia, na dowód czego Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody zapłaty wszystkich 

należności wobec podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. 

12. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturował żadnych robót, Wykonawca załączy do 

faktury VAT oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność. 

13. Strony umowy oświadczają, że są podatnikami VAT 

NIP Zamawiającego: 5821549505 

NIP Wykonawcy:  ……………………. 

14. Strony zgodnie postanawiają, że przesyłanie faktur będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

w formacie pliku PDF. (Ilekroć mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, duplikat faktury oraz 

notę korygującą).  

15. Każda faktura powinna być zamieszczona w osobnym pliku. Ewentualne załączniki do faktury powinny być  zamieszczone 

w pliku odpowiedniej faktury.  

16. Strony postanawiają, iż dochowają wszelkiej staranności oraz podejmą wszelkie niezbędne działania, aby przesyłane 

faktury cechowała autentyczność pochodzenia i integralność treści, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie 

o podatku od towarów i usług.  

17. Strony uzgadniają, że przesyłanie faktur w formie elektronicznej odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej: 

- z następującego adresu mailowego Wykonawcy : …………………………. 

- na następujący adres mailowy Zamawiającego:………………………….. 

18. Tylko faktury przesłane przy użyciu adresów, o których mowa powyżej, będą uważane za prawidłowo doręczone. 

19. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany adresów poczty elektronicznej, wskazanych w ust. 17 przesłana zostanie 

notyfikacja elektroniczna, za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany powyżej, informująca o zaistniałym 

zdarzeniu. Otrzymanie takiej notyfikacji nie powoduje konieczności wyrażenia ponownej zgody na otrzymywanie faktur 

w formie elektronicznej. 

20. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wprowadzał do obrotu w relacjach z Zamawiającym faktur w formie papierowej. 

21. Jeżeli do niniejszej umowy zastosowanie będzie mieć mechanizm podzielonej płatności VAT (split  payment), to 

Wykonawca na każdej fakturze zobowiązany jest nanieść adnotację o zastosowaniu  mechanizmu podzielonej płatności. 

W sytuacji braku adnotacji o podzielonej płatności, Zamawiający może wezwać do skorygowania faktury o właściwy 

zapis. Wówczas termin płatności biegnie od daty dostarczonej poprawionej faktury Zamawiającemu.  

22. Zamawiający zastrzega, że płatność będzie dokonana wyłącznie na podstawie faktury zawierającej prawidłowy numer 

rachunku bankowego znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W sytuacji braku 

zgodności, Zamawiający może wezwać do skorygowania faktury o właściwy numer rachunku bankowego, wówczas 

termin płatności biegnie od daty doręczenia poprawionej faktury Zamawiającemu. 

23. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (także 

wynagrodzenia przyszłego na podstawie noty obciążeniowej), na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku 

możliwości potrącenia całości kwoty kar umownych Zamawiający wystawi notę obciążeniową płatną przez Wykonawcę 

w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. 

 

 

 

§ 10 

1. Wykonawca zapewni ciągłą komunikację z Zamawiającym na każdym etapie prac. 

2. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującą profesjonalną i terminową 

realizację przedmiotu umowy. 

3. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy, w tym podpisanie protokołów odbioru: 
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-  po stronie Zamawiającego:  ……………………….. 

-  po stronie Wykonawcy: ……………………………….. 

 

 

§ 11 

1. Stosownie do art. 462 ustawy  P.z.p. oraz art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego Wykonawca będzie posługiwać się przy 

wykonywaniu robót budowlanych podwykonawcami, którzy wykonają następujące części zamówienia/ zakres robót: 

…………………………………… 

Pozostałe roboty Wykonawca wykona samodzielnie (własnymi siłami) 

2. Jeżeli Wykonawca będzie posługiwać się przy wykonywaniu robót  podwykonawcami, zobowiązany jest do 

przestrzegania postanowień poniższych. 

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty musi zostać poprzedzone akceptacją projektu tej 

umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót przez podwykonawcę musi zostać poprzedzone 

akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą oraz z dalszym podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności i musi spełniać następujące wymagania: 

1) określać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo, 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, 

2) zawierać zakres  zlecanej części zamówienia (dostaw, usług lub robót), który jest zgodny z zakresem opisującym 

przedmiot zamówienia i precyzyjnie określony, powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do 

wykonania, 

3) określać termin realizacji umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, który nie może przekroczyć  terminu 

realizacji określonego dla Wykonawcy - w tym terminów wynikających z SWZ, 

4) określać kwotę wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa oraz harmonogram rozliczeń z tytułu 

tej umowy, 

5) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w przypadku umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty 

6) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego odbioru robót lub wystawienia protokołu odbioru 

obejmującego zakres usług/dostaw świadczonych/dostarczonych przez podwykonawcę lub  dalszego podwykonawcę 

lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przy udziale 

świadczonych/dostarczonych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę usług/dostaw w przypadku umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

7) nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez 

Wykonawcę kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego 

Wykonawcy, 

8) zawierać wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę odpowiednio do wymagań stawianych 

wykonawcy w postępowaniu przetargowym przez Zamawiającego, 

9) zakres prac lub robót zleconych podwykonawcy musi być zgodny z zakresem prac/robót będących przedmiotem 

zamówienia, 

10) zawierać stosowne zapisy dotyczące mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług VAT 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) w 

zakresie wysokości podatku oraz wskazania podmiotu będącego podatnikiem – o ile przepisy te znajdują 

zastosowanie do danej umowy o podwykonawstwo, 

11) sposób rozliczania pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, musi być spójny ze sposobem 
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rozliczania określonym w Umowie między Zamawiającym a Wykonawcą,  

12) musi zawierać postanowienie dotyczące rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej 

Umowy, 

13) musi zawierać postanowienia dotyczące oznaczenia oraz zakresu obowiązków i uprawnień stron umowy o 

podwykonawstwo, 

14) nie może zawierać postanowień sprzecznych z treścią Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do 

przedłożenia Zamawiającemu w formie pisemnej 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. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo zgłosi pisemne zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy jej treść nie będzie 

spełniać wymagań określonych w ust. 4 oraz w SWZ. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w niniejszym punkcie uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

7. Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedłoży w termie 7 dni od dnia jej zawarcia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z odpisem z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub innym dokumentem właściwym z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzającym uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do 

jego reprezentowania, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, gdy jej treść nie będzie spełniać wymagań określonych w ust. 4 oraz 

w SWZ. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, 

w terminie określonym w niniejszym punkcie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wraz z 

odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem właściwym z uwagi na status prawny podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzającym uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, 

o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

10. W powyższym przypadku opisanym w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 

1) lub jeżeli treść umowy nie będzie spełniać wymagań określonych w ust. 4 oraz w SWZ, Zamawiający poinformuje o 

tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej zgodnie z § 13 ust. 9 niniejszej umowy. 

11. Powyższe zapisy mają również zastosowanie w przypadku zmian projektów umów i umów  

o podwykonawstwo. 

12. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców. 

13. Wykonanie części zamówienia na podstawie umowy podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne. Wykonawca jest 

zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych 

przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy 

zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 

postanowieniami Umowy i przepisami obowiązującego prawa. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie umów zawartych z 

podwykonawcami, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez strony. 
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15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

16. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy wymaga ponownej 

akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w Umowie. 

17. Na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe 

informacje dotyczące podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym między innymi: 

1) zakresu prac powierzonych, 

2) zakresu prac wykonanych, 

3) faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

4) udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz. 

18.      Suma wynagrodzeń brutto wynikających z zawartych umów, wszystkich podwykonawców robót, dostaw i usług oraz 

dalszych podwykonawców robót nie może być wyższa niż 90% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy.  

19.   W przypadkach umów o podwykonawstwo zawartych z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, poświadczenia za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo może dokonać Wykonawca. 

20. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z 

podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum. W przypadku, w którym 

Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za 

zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonywania umów zawartych z podwykonawcami. 

22. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do określonych powyżej wymogów związanych z podwykonawstwem, 

stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez 

Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

z terenu budowy. 

 

 

 

 

§ 12 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby, przy pomocy których realizuje przedmiot zamówienia, wynikającą 

z niewykonania albo nienależytego wykonania umowy i w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia 

na własny koszt. 

 

§ 13 

1.  Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto (za daną część) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w  usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji, w stosunku do terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego określonego w § 6  w wysokości  0,2% wynagrodzenia umownego netto (za daną część)  za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto (za daną część) za każdy stwierdzony przypadek, 

4) w przypadku odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania  przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, pomniejszonej o wartość faktycznie wykonanych 

prac. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowo wykonane roboty będzie obliczona od dnia złożenia 

przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu, 

5) w przypadku odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania  przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, pomniejszonej o wartość faktycznie 

wykonanych prac. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowo wykonane roboty  będzie obliczona od dnia 

złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu, 
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6) w przypadku odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania  przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, pomniejszonej o wartość faktycznie wykonanych prac. Wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowo wykonane roboty będzie obliczona od dnia złożenia przez Wykonawcę 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu, 

7) W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy, o którym mowa  w § 11 ust. 5, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł netto, za każdy taki przypadek, 

8) W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu umowy, o którym mowa  w § 11 ust. 7, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł netto, za każdy taki przypadek, 

9) W przypadku przekroczenia terminu zapłaty o którym mowa  w § 11 ust. 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 300,00 zł netto, za każdy taki przypadek, 

10) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł netto, za każdy taki przypadek, 

11) Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w § 5 ust. 4, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł netto, za każdy taki przypadek, 

12) w przypadku gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego zleci wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim lub 

innym podmiotom w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto (za daną część), którego dotyczył przypadek 

zlecenia. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może być wyższa niż 50% łącznego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1. Jeżeli łączna kwota kar umownych przekroczy kwotę, o której mowa 

w zadaniu poprzedzającym, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

3. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

4. Zapłata przez Wykonawcę kary, o której mowa w ust. 1 pkt 1) jest niezależna od zapłaty kar, o których mowa w ust. 

1pkt 2) -12). 

5. W przypadku uchybień w realizacji robót Zamawiający, oprócz naliczenia kar umownych ma prawo zlecić doraźnie 

osobie lub osobom trzecim wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy, a ich kosztami i ryzykiem ich 

działania obciążyć Wykonawcę. 

 

 

 

 

§ 14 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przelać 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zlecić wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim lub innym 

podmiotom. 

 

 

  

 

 

§ 15 

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Kodeksu 

cywilnego 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Spory mogące powstać na tle stosowania umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo polskiego 

sądu powszechnego siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną część umowy stanowią postanowienia zawarte w SWZ, a także: 

Załącznik nr 1 – kopia oferty Wykonawcy – wyciąg  
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Załącznik nr 2 – projekt oświadczenia podwykonawcy  

 

§ 16 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla 

Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                  Wykonawca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


