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WZÓR UMOWY 

 

 

 

zawarta w dniu  …………………………… 

 
pomiędzy: 

 

ŚWIDNICKIM TOWARZYSTWEM  BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO, spółka z o.o.,  

58-100 Świdnica,  ul. Głowackiego 39a, NIP 884 21 21 139, REGON 890630878, wpisanym do 

Krajowy Rejestr Sądowy nr  0000081668, kapitał zakładowy 27 573 000,00 zł,            

reprezentowaną przez  Mirosława Gałka Prezesa Spółki 

zwaną  dalej w tekście „Zamawiającym”, 

a 

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

reprezentowanym przez …………………………………………………………. 

zwaną  dalej w tekście „Wykonawcą”  

 

w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : numer ogłoszenia w Biuletynie UZP: 

…………………………………………., z dnia ………………………., zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 

ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 (Przedmiot umowy) 

 

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: wykonanie robót 

budowlanych    w ramach inwestycji Zamawiającego pn.:  „Budowa budynku mieszkalnego z 

usługami społeczno-użytecznymi, z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą 

techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 

19 w Świdnicy”.  
     (wraz ze wszystkimi innymi pracami budowlanymi i dostawami, które umożliwią   uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie  z przeznaczeniem) - w oparciu o: 

     - dokumentację techniczną (projekt), oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót   

      opracowaną przez Autorską Pracownię Architektury „ARC-HIT” Spółka z o.o z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Różana nr 10. 

 

2.  Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje: 
 

1) wykonanie robót budowlanych (zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 

zatwierdzoną przez Zamawiającego), których rezultatem będzie wybudowanie  

budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, w parterze, z parkingiem 

podziemnym w piwnicy, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

przy ul. Mieczysława  Kozara – Słobódzkiego 19 w Świdnicy wraz ze wszystkimi robotami 

niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz przekazania przedmiotowej 

inwestycji do eksploatacji. 

 

2) Ogólny zakres robót objętych zamówieniem – przedmiot umowy: 
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Projektowany budynek mieszkalno-usługowy, w Świdnicy przy ul. Kozara-Słobódzkiego 19. 

Posiada dojścia piesze do klatki schodowej, usytuowanej od strony płd-zach., z istniejącej 

drogi wewnętrznej (ciąg pieszo-jezdny), oraz od ulicy Kozara Słobódzkiego. Budynek, 

zaprojektowany został z  podpiwniczeniem, przeznaczonym na garaże. Zjazd do garażu 

usytuowano z drogi wewnętrznej, znajdującej się blisko ul. Kozara Słobódzkiego. Budowa w 

technologii tradycyjnej, w  mieszanym  układzie konstrukcyjnym, ze  ścianami 

konstrukcyjnymi murowanymi. Komunikację wewnętrzną obiektu, zapewnia klatka 

schodowa, korytarze wewnętrzne oraz dźwig osobowy . 

 

                W zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wchodzą następujące elementy z planu    

zagospodarowania terenu : 

- budynek mieszkalno-usługowy, 

- droga wewnętrzna,  

- chodniki zapewniające komunikacje dla wejścia do budynku, 

- parkingi zewnętrzne dla samochodów osobowych (z uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych), 

- wejście do klatki schodowej - schody terenowe przy wejściu do budynku, 

- pochylnie dla niepełnosprawnych, w postaci chodników, 

- śmietnik usytuowany wewnątrz budynku, 

- placyki rekreacji, z ławkami, 

- trawniki, zieleń wysoka i niska, 

- sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej, 

- przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

- przyłącze wody, 

- przyłącze kablowe, z wewnętrzną linią zasilającą, do budynku, 

- oświetlenie terenu. 

- roboty rozbiórkowe istniejącego ciągu pieszo-jezdnego. 

 

              Inne roboty i prace niezbędne do należytego wykonania zamówienia w tym : 

 

•     oznakowanie, ogrodzenie i organizacja placu budowy, (miejsce, pobór energii, wody, 

dozorowanie itd.), 

•  wytyczenie geodezyjne wszystkich elementów budowy wymagających takiego 

wytyczenia, 

•   sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie 

realizacji robót, 

•    wywóz materiałów nieużytecznych z terenu robót na składowisko odpadów, 

•  wywóz i składowanie materiałów użytecznych w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, 

•     uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robót po zakończeniu 

wszystkich robót objętych zamówieniem. 

 

3) Zakres robót wykonanych : 

 

- roboty ziemne, w postaci wykopu pod Budynek, wraz z zabezpieczeniem wykopu, w 

postaci „ŚCIANKI BERLIŃSKIEJ”, 

- podkład betonowy gr, 10 cm z betonu B10, pod płytę fundamentową.  

  

Uwaga:  

Przedmiot zamówienia, dodatkowo został szczegółowo opisany, w Specyfikacji Technicznych 

Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

 Dodatkowo  Wykonawca zobowiązany jest do  sporządzenia : 
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•   planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, 

          •   instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i realizację jej zaleceń w projektowanym   

obiekcie, 

• powykonawczej inwentaryzacji powierzchni całkowitej i użytkowej przedmiotu  

zamówienia, 

                     •  powykonawczego pomiaru kamerą termowizyjną. 

 

3.  Warunki wykonania  robót : 

 

1)    Przedmiot zamówienia wykonywany będzie zgodnie z należytą starannością,  zaplanowanym 

zakresem oraz sposobem realizacji, w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową, 

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym realizacji zadania,  zaleceniami Zamawiającego i 

projektem umowy, tak aby dzieło mogło być przekazane w efekcie końcowym jako obiekt w pełni 

funkcjonalny oraz zgodny z przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej. 

2)    Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z: reżimem technologicznym, z normami 

uznanymi  jako obowiązujące wg przepisów art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz przepisami 

BHP. 

3)   Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z warunkami SIWZ, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją,  

4)   W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca 

hierarchia  ich ważności: specyfikacje techniczne, projekt budowlany, umowa, uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

5)    Wszelkie materiały, urządzenia i technologie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

zostaną nabyte we własnym zakresie przez Wykonawcę; Wykonawca dostarczy materiały i 

zrealizuje przedmiot  zamówienia przy użyciu własnych lub wypożyczonych we własnym zakresie, 

na własny koszt, narzędzi  i środków transportu. 

6)    Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie, 

powinny być nowe i posiadać odpowiedni atest,  certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub 

deklarację zgodności  z polską normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy) lub z aprobatą techniczną, świadectwo dopuszczenia, wydane przez 

odpowiednie uprawnione instytucje zezwalające na stosowanie ich w budownictwie.  Dokumenty 

te przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. O 

uzyskaniu wyżej określonej akceptacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego. 

7)   W przypadku braku atestów lub aprobat technicznych na materiały podane w dokumentacji 

projektowej Wykonawca może zastosować materiały zamienne o parametrach technicznych 

równoważnych, za pisemną zgodą inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

8)     Akceptacja materiałów przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, niespełniających wymogów norm 

obowiązujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy.  

9)  Wykonawca zobowiązany jest do okazania inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu 

dokumentów,    o których mowa w pkt. 3.6.  na każdym etapie realizacji robót 

10)   Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osobę wskazaną w ofercie, 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 

11)   Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dla czynności wykonywanych w 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z właściwymi przepisami. 

12)  Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

13)   Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt zrealizuje tymczasowe obiekty i urządzenia 

na terenie placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie 

terenu budowy.  

14) Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu budowy, koszty oznakowania i 

zagospodarowania zaplecza budowy, zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, koszty 

utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy oraz 

innych  nakładów,  niestanowiących wartości robót budowlanych,  a niezbędnych  do wykonania 

przedmiotu zamówienia. W/w koszty Wykonawca ujmie w cenie ofertowej. 
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15) Wykonawca poniesie koszty prób, badań jakości robót, itp., a także koszty sporządzenia 

inwentaryzacji powykonawczej robót stanowiących przedmiot zamówienia.  W/w koszty 

Wykonawca ujmie w cenie ofertowej. 

16)  Wykonawca we własnym zakresie i na koszt własny wykona projekt tymczasowej organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, wraz z wymaganymi przepisami prawa 

uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami. 

 

17)   Wykonawca, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy odpowiada za utrzymanie ładu i 

porządku, usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po 

zużytych materiałach. W przypadku zaniechana, czynności porządkowe mogą zostać wykonane 

przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

18)   Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz 

dbanie o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały okres trwania realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

19)  Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy i bezpieczeństwo osób i mienia 

znajdujących się w strefie zagrożenia. Wszelkie koszty związane ze stratami przez niewłaściwe 

zabezpieczenie obiektu będą obciążać Wykonawcę. 

20)   Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji robót,  

również wobec osób trzecich oraz w  wyniku nieterminowego ich naprawienia. 

21)  Wykonawca  zobowiązany jest do przekazania na właściwe wysypisko odpadów, materiałów z 

rozbiórki nienadających się do ponownego wbudowania,  

22)  Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U. z 2019, poz. 701 z późn. zm. ) 

Wykonawca  zobowiązany jest do utylizacji materiałów stanowiących niebezpieczne odpady.  

Koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych Wykonawca ujmie w cenie oferty. Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania właściwego dokumentu potwierdzającego 

przekazanie wszystkich tego wymagających odpadów do utylizacji, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

23)  Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą stosowne 

uprawnienia. 

24)   Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Inspektor nie ma uprawnień do 

zlecania robót dodatkowych. 

25)   Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych 

robót lub innych czynności objętych przedmiotem zamówienia  pod względem ich jakości oraz 

terminowości. 

26)  Wykonawca oświadcza że, w trakcie przetargu, zapoznał się, z warunkami lokalizacyjnymi terenu 

budowy, stanu zaawansowania robót, oraz warunkami prowadzenia robót i uwzględnił je w 

wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy. 

 
4.  Realizacja robót budowlanych. 

Na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę i opracowanej i odebranej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej. 

 

§ 2 (Terminy realizacji) 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy (łącznie z uzyskaniem decyzji 

dopuszczającej obiekt do użytkowania) w terminie  21 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Zakończeniem robót budowlanych jest wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych, 

wykończeniowych i technologii wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie  

z dokumentacją techniczną, umową, ustaleniami stron umowy w trakcie realizacji,  

3. W terminie 21 miesięcy od dnia podpisania umowy muszą być dokonane wszystkie odbiory 

techniczne sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych z wymaganymi próbami i badaniami wraz  

z dokumentacją powykonawczą.  

4. Dniem zakończenia robót budowlanych (w terminie 21 miesięcy od dnia podpisania umowy), jest 

wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujący o gotowości do odbioru, potwierdzony 
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przez branżowych inspektorów nadzoru stwierdzeniem, że wszystkie roboty budowlane zgodnie z 

umową zostały wykonane, o czym Wykonawca zobowiązany jest w następnym dniu roboczym 

powiadomić na piśmie Zamawiającego, składając stosowne pismo w jego siedzibie. 

5. Zamawiający w ciągu 14 dni od wpisu o gotowości do odbioru przystąpi do czynności odbioru 

obiektu. Zamawiający sprawdzi jakość i kompletność wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń 

oraz elementów technologii, wyposażenia. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupełni i 

poprawi niezwłoczne w trakcie czynności odbiorowych.  

6. Po zakończeniu czynności odbiorowych, po uzupełnieniu przez Wykonawcę wszystkich braków, 

oraz wykonaniu ewentualnych zaleceń instytucji dopuszczających obiekt do użytkowania, 

uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania i po przekazaniu 

obiektu, Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

 

§ 3 (Obowiązki Wykonawcy) 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Przedmiot umowy zgodnie z wymogami SIWZ , 

STWiOR, umowy, zaleceniami jednostek uzgadniających, polskimi normami, wymogami 

technicznymi oraz przepisami prawa. 

2. Wykonawca w okresie od przekazania terenu budowy do czasu przekazania Zamawiającemu 

Przedmiotu umowy jest gospodarzem na przekazanym terenie Inwestycji i ponosi pełną 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na tym terenie, w tym także za wypadki związane  

z realizacją Przedmiotu umowy. Odpowiedzialność ta dotyczy także terenu zajmowanego czasowo 

(np. budowa przyłączy). 

3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych,  

montażu urządzeń, technologii  i wyposażenia stałego określa załącznik nr 1 do umowy. 

 

 

§ 4 (Obowiązki Zamawiającego) 

 

1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu wprowadzenia w terminie       

7 dni. 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

3. Przystąpienie do odbioru prawidłowo wykonanego i wyposażonego obiektu po zakończeniu robót 

budowlanych (z urządzeniami, technologią i  wyposażeniem stałym) w terminie 14 dni od daty, 

potwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgłoszenia Przedmiotu umowy  

do odbioru końcowego.  

4. Zapłata ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonane i odebrane protokolarnie roboty, 

zamontowane urządzenia i instalacje, oraz elementy technologii i  wyposażenia stałego,  

 

 

§ 5 (Podwykonawcy) 

 

1. Strony (przy uwzględnieniu regulacji, o której mowa w art. 647 k.c. oraz art. 647
1
 k.c.) 

postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą 

wymagana jest zgoda Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca, nie może 

umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac. Zamawiający nie wyrazi 

zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej 

umowy (zawartej z Wykonawcą). Nadto umowa z podwykonawcą: 

a) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności  

od Wykonawcy, od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty 

wykonane przez Podwykonawcę czy stanowiących o tym, że odbiory robót przez 

Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót w linii 

podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;  

b) nie może zawierać postanowień nakazujących podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia  

należytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych, kaucji; 
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c) winna zawierać postanowienie o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu 

robót nie będzie wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 

Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy). 

2. Wykonawca z wyprzedzeniem 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót podwykonawczych 

zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów  

z podwykonawcami (a także projektów ich zmian) wraz z pełną dokumentacją finansowo rzeczową 

dotyczącą tych robót. Projekt umowy musi określać: zakres robót, jaki będzie wykonywał 

Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin płatności, nie dłuższy aniżeli  

30 dni od dnia doręczenia faktury podwykonawcy potwierdzającej wykonanie robót 

podwykonawczych, a jednocześnie umożliwiający przedłożenie Zamawiającemu dokumentów,  

o których mowa w ust. 8 poniżej (tj. winien uwzględniać termin, o którym mowa w § 7 ust. 8 

niniejszej umowy).  

3. Do przedkładanych projektów umów z podwykonawcami/projektów ich zmian i dokumentacji, 

Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw  

lub zastrzeżenia, których treść jest bezwzględnie wiążąca dla Wykonawcy/podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

poprawionej umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego 

sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, 

zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez 

zgody Zamawiającego i w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy 

zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiający jest zwolniony  

z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. 

5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez niezgłoszonego/ 

niezaakceptowanego przez niego, zgodnie z § 5, podwykonawcę, uprawnia Zamawiającego  

do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót  

i ostatecznego rozliczenia inwestycji czy też żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 

podwykonawcy z terenu robót. Niezależnie od tego, Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny  

za działania lub zaniechania każdego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak 

jakby były to działania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i/lub zwolni  

od odpowiedzialności Zamawiającego przejmując na siebie obowiązek naprawienia osobom trzecim 

szkód spowodowanych działaniem/zaniechaniem podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

6. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez 

podwykonawcę z dalszym podwykonawcą) również wymagana jest zgoda Zamawiającego 

(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1-4, zobowiązany jest Wykonawca.  

W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgłoszenia tego zamiaru bezpośrednio 

Inwestorowi (z pominięciem Wykonawcy), podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć stosowną zgodę Wykonawcy na zawarcie i treść projektowanej umowy  

w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzeżeniem skutków, o których mowa (w ust. 5 

powyżej).  Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna być załącznikiem do tej umowy. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzeżeniem zasad określonych w ust.  

1-4 powyżej), przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo robót budowlanych wraz z załącznikami - w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z kopią protokołu odbioru robót podwykonawczych pisemne 

oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców 

wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w 

stosunku  do Zamawiającego. Oświadczenia te powinny odnosić się do robót wykonanych przez 

podwykonawców/dalszych podwykonawców, za które to roboty Wykonawca będzie przedkładał 

fakturę Zamawiającemu.  

9. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane przez 

Wykonawcę osobiście bez udziału podwykonawców bądź z udziałem poniżej wymienionych 
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podwykonawców (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu robót) 

na podstawie zaakceptowanych umów:  

a) …………………………………….., 

b) ……………………………………., 

 

nadto oświadcza, że firma: …………………………………………………………………………… 

- jako podmiot trzeci/podwykonawca, wymieniony powyżej w zapisie: lit. ….), lit….) – zobowiązała 

się udostępnić Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy w zakresie określonym w 

zobowiązaniu z dnia ……………….. . (przedłożonym Zamawiającemu z ofertą Wykonawcy) 

zasoby, o których mowa w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (niezbędne Wykonawcy 

do realizacji Przedmiotu umowy) i jako taka firma ta ponosi odpowiedzialność solidarną z 

Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek zawinionego nieudostępnienia tych 

zasobów. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie wskazać imiennie podwykonawców – wskaże 

tylko rodzajowo roboty, co do których planuje korzystać z podwykonawstwa.  

10. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę 

robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego od Zamawiającego za 

te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom zastrzeżonego w § 5 ust. 9 niniejszej 

umowy). 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec 

zatrudnionych, a niezgłoszonych mu podwykonawców/dalszych podwykonawców robót objętych 

przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców 

zgodnie z § 5 niniejszej umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących podwykonawców/dalszych podwykonawców oraz udostępnić kompletne dokumenty 

związane z tym podwykonawstwem, łącznie z kopiami dowodów zapłaty na konto podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązuje się  

i gwarantuje, że terminowo i należycie wykona płatności na rzecz podwykonawców i nie narazi 

Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z art. 647
1
 § 1-5 k.c. Wykonawca zobowiązany 

jest w okresach objętych fakturowaniem pisemnie informować Zamawiającego o wysokości swoich 

zobowiązań wobec poszczególnych podwykonawców i o terminach płatności tych zobowiązań. 

Powstanie zaległości w płatnościach względem podwykonawców/dalszych podwykonawców 

uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania 

końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji, w części odpowiadającej kwocie 

należnej podwykonawcy/dalszego podwykonawcy chyba, że Wykonawca przedstawi kompletne 

dokumenty rozliczeniowe i oświadczenia podwykonawców/dalszych podwykonawców o 

uregulowaniu powstałej zaległości. 

13. Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku narażenia Zamawiającego przez 

Wykonawcę na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia podwykonawcom/dalszym 

podwykonawcom wymagalnych należności, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia/ 

dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy całości poniesionej szkody, w tym zwrotu całego 

wypłaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. 

 

§ 6  (Nadzór) 

 

1. Zamawiający wskaże branżowych inspektorów nadzoru po podpisaniu Umowy. Zakres działania 

branżowych inspektorów nadzoru określają przepisy prawa budowlanego. 

2. Jako kierownika budowy Wykonawca wyznacza : …………………………………, nr telefonu 

…………………….. e-mail: ……………………………… 

3. Z ramienia Wykonawcy kierowanie robotami budowlanymi wykonywać będą odpowiednio osoby 

wymienione w Wykazie osób (patrz Załącznik Nr 5 do oferty) odpowiedzialnych za realizację 

przedmiotu zamówienia. Zmiany obsady wykonującej prace przewidziane przedmiotem umowy 

wymagają każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym i mogą nastąpić na podstawie złożonych 

przez Strony oświadczeń pisemnych (pismo Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego), które nie wymagają podpisania odrębnego aneksu do umowy. Zgłoszone przez 

Wykonawcę nowe osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia 
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w zakresie nie mniejszym niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kopie 

uprawnień tych osób Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez 

inspektorów nadzoru.  

5. O wszelkich poleceniach branżowych inspektorów nadzoru nakładających na Wykonawcę 

obowiązek wykonania robót, które nie są objęte przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie informować Zamawiającego. 

6. Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany jest do wykonywania obowiązków zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego. 

7. Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany będzie do uczestniczenia w czynnościach odbioru 

robót budowlanych i dostaw z montażem przez organy: 

1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

2) Państwowej Straży Pożarnej, 

3) Powiatowego Nadzoru Budowlanego. 

 

§ 7 (Wynagrodzenie Wykonawcy) 

 

1. Za wykonanie robót będących przedmiotem umowy określonych w § 1 oraz za wszystkie materiały  

i środki produkcji użyte do ich wykonania, a niezbędne do należytego wykonania prac, Strony 

ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości : 

 

1. 1.    za wykonanie robót budowlanych wraz z instalacjami wewnętrznymi : 

 

 Cena netto : ………………… zł.   
                      (słownie : ……………………………….) 

      + 8 % VAT ………………. zł  
                   (słownie: …………………………………..) 

  Cena brutto : ………………..  zł 
                  (słownie: ……………………………………..) 

 

1.2.    za wykonanie: 

       •  przyłącza kanalizacji sanitarnej; 

       •  przyłącza kanalizacji deszczowej; 

       •  przyłącza kanalizacji wodociągowej 

       •  zagospodarowania terenu, 

 

       Cena netto : …………………. zł 
                            (słownie: ……………………………..) 

 + 23 % VAT  ………………zł   
                 (słownie: ……………………………….)        

 Cena brutto : ………………….. zł 
               (słownie: …………………………………...) 

       

1.1.+ 1.2. CENA ZA CAŁOŚĆ ZADANIA: 

 

     Netto : ……………………………. zł       
                    (słownie………………………………………..) 

     VAT :      ………………………….. zł       
                   (słownie: ……………………………………….) 

     Brutto : ……………………………. zł       
                  (słownie: ………………………………………..) 

 

- zgodnie z ostatecznym harmonogramem finansowo-rzeczowym. 
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2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu 

umowy, określone w Ofercie Wykonawcy - stanowiącej załącznik do umowy. Wynagrodzenie 

ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie 

ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy. 

Podwyższenie wysokości wynagrodzenia ryczałtowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach 

określonych w przepisie art. 632 k.c.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy 

określonego w § 1.  

4. Rozliczenie za wykonane prace odbędzie się fakturami częściowymi płatnymi 1 raz w miesiącu  

i odbiorami przejściowymi za poszczególne fazy danych etapów wykonania zgodnie z 

Harmonogramem Rzeczowo Finansowym  Przedmiotu umowy, wystawionymi zgodnie z 

ostatecznym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz ostatecznym szczegółowym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym.  Faktury będą wystawiane w oparciu o protokoły 

zaawansowania robót, zaakceptowane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i przez  

Zamawiającego. Fakturę końcową (w zakresie 5% wynagrodzenia) Wykonawca może wystawić po 

protokolarnym odbiorze końcowym, przedmiotu umowy  

i potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiającego.  

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczeń 

określone w § 7 ust. 4 ulegają modyfikacji w ten sposób, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy 

nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru robót i ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, że 

wcześniej ustanie przyczyna wstrzymania zapłaty wynagrodzenia – umowa podwykonawcza 

zostanie dostosowana do wymogów Zamawiającego i uzyska jego akceptację i przedłożone zostaną 

kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejszej umowy. 

6. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do jej opisania z odwołaniem się do 

konkretnego punktu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. 

7. Zamawiający będzie regulował faktury wystawione przez Wykonawcę, na Świdnickie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świdnicy . Fakturę końcową  należy złożyć w ciągu 7 dni 

od dnia podpisania protokołu odbioru. 

8. Zamawiający będzie regulować należności w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury bieżącej wraz z kompletem niezbędnych 

dokumentów i w terminie 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej 

faktury końcowej. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia 

przelewu bankowego. 

9. Należność za wykonane prace płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr : 

……………………………………………………………………………. 

10. Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie przez Zamawiającego, z wynagrodzenia Wykonawcy 

należności za dostawę i zużycie, za pośrednictwem instalacji i przyłączy Zamawiającego, wody, 

energii elektrycznej i innych mediów (w tym opłat stałych) wraz  

z ewentualnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie w/w należności Zamawiającego  

w przypadku niewykonania obowiązku w zakresie podpisania umów z gestorami mediów (dla 

potrzeb budowy) i zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej 

oraz ponoszenia kosztów dostaw i zużycia (w tym opłat stałych) wody, energii elektrycznej i innych 

mediów w okresie realizacji robót.  

11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę/podwykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/podwykonawca/dalszy 

podwykonawca mają możliwość zgłaszania (w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania  

o zajęcie stanowiska w sprawie)  uwag dotyczących wysokości/zasadności żądanej zapłaty. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstałego po zaakceptowaniu umowy 

podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez 

siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogów § 5 niniejszej umowy) w drodze 

przekazu (art. 921
1
 k.c.) - w oparciu o otrzymane odrębnie stosowne upoważnienia stron w linii 

podwykonawczej (odpowiednio Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) oraz po 

sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletnych dokumentów rozliczeniowych dotyczących 

niezapłaconego przerobu robót. Powyższa bezpośrednia zapłata w trybie przekazu zwalniać będzie 
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Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy ze zobowiązania zapłaty wynagrodzenia za 

przedmiotowe roboty w wysokości zapłaconej kwoty. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich. 

 

§ 8 (Odbiór) 

 

1.   Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty zanikowe, 

2.   Odbiory częściowe robót zanikowych będą rejestrowane w dzienniku budowy.  

      W odbiorach częściowych uczestniczą: kierownik budowy lub kierownik robót oraz inspektor 

nadzoru inwestorskiego. 

3.    Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i 

przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na  odbiór  robót. 

4.  Przed  zgłoszeniem  gotowości do odbioru końcowego zadania, Wykonawca dostarcza inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe: dziennik budowy, wyniki 

kontroli jakości, dokumentację powykonawczą, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty lub inne 

dokumenty wymienione w rozdz. 3, ust. 3.10,  pkt  3.10.6. SIWZ 

5.  Niekompletna dokumentacja odbiorowa,  będzie stanowić podstawę, do odmowy przez 

Zamawiającego, do przystąpienia, do czynności odbioru końcowego. 

6.    Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu zamówienia w terminie do  14  dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót, z zastrzeżeniem jw. Podstawą 

rozpoczęcia czynności odbioru końcowego będzie zawiadomienie pisemne Wykonawcy, wpis 

kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu wszystkich robót będących przedmiotem 

zamówienia potwierdzony ze strony Zamawiającego przez inspektora nadzoru oraz potwierdzenie 

inspektora nadzoru kompletności przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 

7. Z czynności odbioru końcowego robót będzie spisany protokół podpisany przez Zamawiającego, 

inspektora nadzoru, oraz Wykonawcę, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru, 

jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  Data sporządzenia 

protokołu odbioru ostatecznego robót jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

8.  Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpić 

winno w terminie gwarantującym możliwość zakończenia czynności odbiorowych i 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót w nieprzekraczalnym terminie, określonym 

§2, ust.1 niniejszej umowy . 

9.    Szczegółowe warunki odbioru  robót, są zgodne z projektem umowy dołączonym do SIWZ. 

 

 

§ 9 (Kary umowne/odstąpienie od umowy) 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 - w 

wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto (§ 7 ust. 1 umowy), za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, po upływie terminu określonego w § 2 umowy ust. 1 umowy, 

2) za opóźnienie, w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

rękojmi za wady gwarancji jakości, w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia umownego 

brutto (§ 7 ust. 1 umowy), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad/usterek, 

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy 15% wartości całkowitej 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, 

4) ponadto karę umowną w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej 

zmiany; 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy wraz  

z załącznikami z podwykonawcą lub jej zmiany. 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
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    - za każdy taki przypadek 

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

3. Zamawiający w okresie trwania umowy ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,  

gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn,  

nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego doręczonego na piśmie 

w przypadku: 

1) wykonania prac lub usług niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i 

niedokonania ich naprawy w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez 

Zamawiającego; 

2) wykonania prac lub dostaw niezgodnie z umową lub dokumentacją bez akceptacji inspektora 

nadzoru i nieprzystąpienia do właściwego wykonania prac lub dostaw w ciągu 14 dni od daty 

pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego, w tym w razie powierzenia przez 

Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody 

Zamawiającego; 

3) przerwania wykonania prac lub dostaw na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych; 

4) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji; 

5) zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu 

wykonywanie umowy; 

6) nierealizowania obowiązku regulowania płatności podwykonawcom w stopniu stwarzającym 

zagrożenie kierowania roszczeń do Zamawiającego (jako inwestora) czy powstawania zatorów 

płatniczych świadczących o utracie płynności finansowej Wykonawcy w stopniu 

uniemożliwiającym wykonywanie umowy, nadto w przypadku konieczności wielokrotnego 

dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy lub konieczności 

dokonania ich na sumę większą niż 5% wartości umowy; 

7) w przypadku, gdy Wykonawca bezzasadnie opóźnia się z płatnościami na rzecz swoich 

podwykonawców powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z 

faktury/faktur wystawionych przez podwykonawców i doręczonych Wykonawcy i nie ureguluje 

ich w terminie dodatkowym oznaczonym jako nieprzekraczalny przez Zamawiającego; 

8) nieprzedłużenia bądź nieprzedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/gwarancji 

usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego/ polisy ubezpieczenia 

ryzyk budowlano-montażowych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi na własny koszt 

protokół zaawansowania robót lub dostaw w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy na swój koszt 

przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

6. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, na podstawie protokołu zaawansowania robót lub dostaw sporządzonego 

przez zainteresowane strony. 

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

Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

8. W okresie gwarancji Wykonawca, zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek, 

powstałych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, w terminie 7 dni roboczych, od daty 

zgłoszenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, 

a w przypadku wad szczególnie uciążliwych, Wykonawca przystąpi do ich usuwania, w terminie 2 

dni, od daty powiadomienia. Uzgodniony termin może ulec przedłużeniu, w przypadku zaistnienia 

niezależnych od Wykonawcy przyczyn, okresowo uniemożliwiających wykonanie tego typu prac, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.   

9. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę, wszelkimi kosztami usunięcia wad, w ramach 

wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia, w terminie 

określonym wyżej lub usunie je nieskutecznie. 

10. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość odstąpienia od umowy, w przypadku nieuzyskania z 

Banku Gospodarstwa Krajowego, środków finansowych (zgodnie z art. 395 §1 k.c. umowa, prawo 
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odstąpienia i art. 145 ustawy Pzp). 

 

 

§ 10 (Gwarancja i rękojmia jakości)  

 

1.  Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi i  gwarancji przez Wykonawcę, na wykonany przedmiot 

umowy. Termin rękojmi i  gwarancji wynosi zgodnie ze złożoną ofertą ……….. mcy dla robót 

budowlanych.  

Dla urządzeń wbudowanych/zamontowanych 24 miesiące  - od dnia dokonania bezusterkowego 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres rękojmi i gwarancji jest automatycznie przedłużany 

o czas naprawy. 

 

2.  Rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, a w związku z tym uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia wygasają z upływem okresu, na który wykonawca 

udzielił rękojmi na wykonany przedmiotu zamówienia. Bieg okresu rękojmi rozpocznie się z chwilą 

wykonania przedmiotu zamówienia, potwierdzonego spisaniem końcowego protokołu odbioru robót 

i przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji. W okresie rękojmi wszelkie naprawy i 

przeglądy robót będących przedmiotem zamówienia, będą wykonywane wyłącznie kosztem i 

staraniem Wykonawcy. 

 

 

§ 11 (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 

 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny 

całkowitej brutto oznaczonego w § 7 ust. 1, tj.  …………………………… zł (słownie: 

……………………………….) w formie: ………………………… na okres trwający dłużej o 30 dni 

niż zabezpieczone zobowiązanie. 

2. Zabezpieczenie dotyczące 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od 

dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, zaś 

30% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i 

zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  

lub kilka form dopuszczonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

§ 12 (Zmiana umowy) 

 

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian  w ust. 2 

– 21. 

2. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od 

towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę labo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za prace, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dna 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, - o 

ile zmiany te (a-d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót 

objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże 
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wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku 

VAT jeszcze nie wykonano. 
4. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, 

wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji 

umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości 

wynagrodzenia lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

5. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych: 

1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 

2) przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego,             

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-

terminowo-finansowym oraz zakończenia realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio o okres 

opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2). 

6. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, 

zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być 

przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający 

dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z 

obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia, w zakresie uwzględniającym 

zmieniony zakres prac. Jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, 

bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od 

dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy, poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o 

jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy  po wprowadzonych zmianach będzie 

dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

7. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego 

w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 

2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 

Zamawiającego, 

4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 

5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 

6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 

7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 

8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu 

umowy, zmniejszenia zakresu  przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia oraz jeżeli 

wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla 

wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas 

konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od 

czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

8. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia 

zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony 

umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak:  

1) działania wojenne, 

2) terroryzm, 

3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub 

jego Podwykonawców lub Zamawiającego, 

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje 

toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich 

substancji, 
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5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 

6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią 

ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona umowy nie mogła zapobiec, 

Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, 

aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób 

prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy,  

9. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci 

niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, 

o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo 

dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy w 

niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać 

prawidłowo przedmiot umowy. 

10. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących 

następstwem błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie 

doświadczony Wykonawca, dokładając należytej staranności, powinien wykryć w trakcie badania 

wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia. Jeżeli 

wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla 

wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy. 

11. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, 

rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 

12. W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe Zamawiający 

dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub 

rachunkowe. 

13. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy (nie 

stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: 

1) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych, 

2) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 

14. W przypadku zmiany Kierownika Budowy/Robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 

1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Kierownika Budowy/Robót 

2) nie wywiązywania się Kierownika Budowy/Robót 

3)   jeżeli zmiana Kierownika Budowy/Robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn  

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 

15. W przypadku zmiany Kierownika Robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie 

wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić 

Kierownika Robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie. 

16. W przypadku zmiany Kierownika Budowy/Robót, nowy Kierownik Budowy/Robót musi spełniać 

wymagania określone w SIWZ. 

17. W przypadku zmiany Podwykonawców: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, 

wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartości 

lub zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na 

powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji 

dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez 

Wykonawcę. 

18. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

19. Wszelkie zmiany w umowie będą wprowadzone w formie pisemnej – aneksu pod rygorem 

nieważności. 

20. Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp. 
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21. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych 

robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia 

podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania. 

21.1. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 

niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po podpisaniu 

przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu 

będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony 

umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o  

których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być 

poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi zgodna z 

przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.  

21.2.  Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu  

 zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie  art. 144 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami 

wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora Nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach 

miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące 

założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego złożonego przez 

Wykonawcę, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z lit.a) niniejszego ustępu, 

roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w 

oparciu o następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych 

przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 

         w podpunkcie„1” brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

    kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

 
§ 13 (Ubezpieczenie) 

 

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na 

własny koszt robót od zdarzeń losowych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia przedstawić 

Zamawiającemu, oryginał polisy ubezpieczenia robót ważnej, co najmniej przez przewidziany  

w umowie okres (począwszy od etapu robót budowlanych) oraz zdeponować u Zamawiającego 

kopię ww. dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Suma 

ubezpieczenia robót nie może być niższa niż 50% wartości Umowy brutto. 

3. Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej powinno spełniać następujące warunki: 

1) Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych powinno odnosić się do całości prowadzonych 

robót, z włączeniem wartości wszelkich materiałów i urządzeń objętych Umową. Suma 

ubezpieczenia polisy będzie odpowiadała wartości Umowy brutto. Ubezpieczonymi w ramach 

polisy będą: Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy i wszystkie inne strony formalnie 

zaangażowane w realizację Umowy. W zakres ochrony polisy włączone będą: 

a) ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej (w rozumieniu zapisów klauzuli 004 według 

standardu Munich Re) w okresie co najmniej 36 miesięcy, 
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b) ubezpieczenie szkód będących rezultatem, błędów projektowych, wad materiałowych  

i wadliwego wykonania (w rozumieniu zapisów klauzuli 115 według standardu Munich 

Re) wraz z rozszerzeniem ochrony pokrycie w elementach dotkniętych wadą z limitem  

w wysokości 10% wartości Umowy, 

c) ubezpieczenie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku (w rozumieniu 

klauzuli 116 według standardu  Munich Re), 

d) ubezpieczenie mienia otaczającego (w rozumieniu zapisów klauzuli 119 według standardu 

Munich Re) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 10% 

wynagrodzenia. 

2) Zakres polisy nie może zawierać warunków specjalnych dot. ochrony p.poż. (w rozumieniu 

zapisów klauzuli 112 według standardu Munich Re lub równoważnej). 

3) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, wraz z polisami, dokumentów 

potwierdzających płatności składek. W przypadku zapłaty składek na raty, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających płatności składek 

najpóźniej na 7 dni przed wymaganym terminem płatności.  

4) Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz 

żądania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczają poza przyjęte standardy 

rynkowe. 

5) Dopuszcza się udział własny w wysokości nie przekraczającej 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych). 

 

§ 14 (Dostęp do informacji publicznej) 

 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2014r., poz. 782 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2.Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę  

na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie 

dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.  

 

 

§ 15 (Postanowienia końcowe) 

 

1. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy -  

Prawo zamówień publicznych, ustawy -  Prawo budowlane oraz odpowiednie przepisy 

wykonawcze. 

2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, w tym 2 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do umowy: 

 

Załącznik Nr 1 - Obowiązki Wykonawcy 

Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy  

Załącznik Nr 3 - Ostateczny szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy  
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                          (który zostanie przekazany Zamawiającemu przed wprowadzeniem na budowę) 

Załącznik Nr 4.- Karta gwarancyjna 

Załącznik Nr 5 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację umowy 

 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY :                       WYKONAWCA: 

 


