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Załącznik nr  7  do siwz ZP 55/2020/PPNT 

 

Umowa nr ................... 

 

 (Wzór)  

 

 

Zawarta dnia ……………………….r. w Rzeszowie, pomiędzy: 

Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, z siedzibą  w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-959), 

ul. Szopena 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000008207 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, o kapitale zakładowym w wysokości 27 581 000,00 zł, opłaco-

nym w całości, NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, reprezentowanej przez: 

Mariusza Bednarza – Prezesa Zarządu 

Krystiana Kapinosa – Wiceprezesa Zarządu, 

zwaną dalej Zamawiającym 

a    

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

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

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

…………………………………… 

reprezentowaną przez: 

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

…………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą,    

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczo-

nego, zgodnie z art. 39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843, z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1. 

[Przedmiot Umowy] 

 

1. W wyniku przetargu nieograniczonego, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

zadanie pn.: Budowa budynku biurowo-usługowego – Podkarpackiego Parku Biznesowego - wraz z in-

stalacjami wewnętrznymi (wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji 

mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną, teletechniczną) oraz przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, instalacji teletechnicznej, zewnętrzną instalacją oświetle-

niową i miejscami postojowymi oraz przełożeniem przyłącza kanalizacji deszczowej w Jasionce wraz  

z dostawą wyposażenia części gastronomicznej budynku” w zakresie określonym w Specyfikacji Istot-

nych Warunków Zamówienia oraz uzyskanym pozwoleniu na budowę (w dalszej treści Umowy zwane 

„Przedmiotem Umowy”) 

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają: 

1) Projekt budowlany 

2) Projekt wykonawczy 

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w dalszej treści Umowy zwana „STWiORB”) 

4) Oferta Wykonawcy z dnia ……………………… r. wraz z załącznikami 

5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz (w dalszej tre-

ści Umowy zwana „SIWZ”). 

3. Wymienione w ust. 2 dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 2 – Wykonawca 

zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego, w celu ich wyjaśnienia i rozstrzygnię-

cia, co do sposobu wykonywania Umowy. 

5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy, będą sporządzane w języ-

ku polskim. 
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§ 2. 

[Terminy realizacji] 

 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonywania Umowy: 

1) Termin protokolarnego przekazania terenu budowy: 10 (dziesięć) dni od dnia zawarcia Umowy. 

2) Termin rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy: 5 (pięć) dni od dnia protokolarnego przeka-

zania terenu budowy. 

3) Termin wykonania Przedmiotu Umowy: do dnia …………………..2022 r. 

4) Termin przekazania Wykonawcy projektu budowlanego, projektu wykonawczego i STWiORB: 10 

(dziesięć) dni od zawarcia Umowy. 

2. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uważa się datę sporządzenia i podpisania przez Zamawiające-

go protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie Przedmiotu Umowy bez wad. 

3. Terminy określone w Umowie w dniach, odnoszą się do dni kalendarzowych i liczone są zgodnie z usta-

wą – Kodeks cywilny, chyba, że strony wyraźnie zastrzegły inaczej. Przez dni robocze rozumie się kolej-

no następujące po sobie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 3. 

[Obowiązki Wykonawcy] 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) Realizować Umowę i wykonywać Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, z 

uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z Umową, w tym – za-

łącznikami do niej i dokumentacją projektową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

normami i zasadami wiedzy technicznej. 

2) Bezzwłocznie informować Zamawiającego - w formie pisemnej, o wszelkich okolicznościach, które 

mogą przeszkodzić prawidłowemu, w tym – terminowemu, wykonaniu Umowy lub mogą mieć wpływ 

na wykonywanie Przedmiotu Umowy. 

3) Stosować się do poleceń i wskazówek Zamawiającego. 

4) Umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowa-

nych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

5) W terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy przedłożyć Zamawiającemu kosztorysy szcze-

gółowe dla całego zakresu robót objętych umową wraz z przedmiarem robót. Kosztorys powinien 

odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. nr 130.1389). 

Przedmiar robót należy opracować zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-

jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Powinien przedstawiać podział na grupy robót wg 

Wspólnego Słownika zamówień. Przedmiar robót zawiera zestawienie ilościowe w porządku techno-

logicznym robót do wykonania ze szczegółowymi wymaganiami w zakresie: sprzętu, materiałów, 

transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, metody obmiaru robót i odbiorów robót. 

6) Na życzenie Zamawiającego, w terminie 5 (pięciu) dni od pisemnego polecenia, przedłożyć Zama-

wiającemu kosztorysy uproszczone dla wybranego przez Zamawiającego elementu realizacji robót. 

7) W terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy uzgodnić z Zamawiającym rzeczowo-finansowy 

harmonogram robót. 

2. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem. Wykonawca zobowiązuje się w 

szczególności: 

1) Sporządzić lub zapewnić sporządzenie – przed rozpoczęciem budowy – planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

2) Zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizować i kierować budową w sposób zgodny z 

projektami, pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3) Odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, w tym wygrodzić odpowiednio do obszaru i technologii 

prowadzonych prac oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy, 

w tym podejmować niezbędne działania uniemożliwiające wstęp na budowę osobom nieupoważnio-

nym. 

4) Umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń – instrukcje obsługi urządzeń oraz instrukcje BHP. 
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5) Utrzymywać przekazany teren budowy oraz użytkowane ciągi komunikacyjne w należytej czystości 

oraz porządku. 

3. Wszelkie znaki geodezyjne, występujące na terenie budowy, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z 

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). W przy-

padku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia w trakcie wykonywania Umowy – Wykonawca 

jest zobowiązany do przywrócenia ich do stanu poprzedniego. 

4. Wykonawca będzie prowadził dokumentację budowy, w tym dziennik budowy przez okres prowadzenia 

robót budowlanych, którą po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu, zgodnie z § 7 ust. 9 Umowy. 

5. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. Dokumentacja powykonawcza komple-

towana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz odbiorami robót zanikają-

cych, ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym i przekazywana będzie Zamawiające-

mu zgodnie z § 7 ust. 5 oraz ust. 9 Umowy. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Zama-

wiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

6. Dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie i inne niezbędne doku-

menty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów lub urządzeń lub innych wyrobów i wykonanych 

robót, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz na życzenie inspektora 

nadzoru kopie kserograficzne faktur materiałów dostarczonych do realizacji Przedmiotu umowy, Wyko-

nawca przekazywać będzie Zamawiającemu zgodnie z § 7 ust. 5 oraz ust. 9 Umowy. 

7. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 

prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do dziennika bu-

dowy, w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

8. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu wykonywania robót, nie dalej jak do dnia zgłoszenia Za-

mawiającemu gotowości do odbioru, uprzątnąć teren budowy, w tym dokonać demontażu i usunięcia 

sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę lub 

podwykonawców oraz odtworzyć z przywróceniem do stanu pierwotnego teren budowy i teren przyległy. 

 

§ 4. 

[Wymogi materiałowe] 

 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz wymaganiom okre-

ślonym w STWiORB. 

3. Materiały z rozbiórki, nie nadające się do ponownego wykorzystania, stanowią własność Wykonawcy i 

powinny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Pozostałe materiały z rozbiórki będą stanowić wła-

sność Zamawiającego i powinny być przewiezione na miejsce przez niego wskazane, zgodnie z Umową 

i STWiORB. 

4. Przed wbudowaniem materiałów lub urządzeń technicznych lub innych wyrobów przeznaczonych do 

wbudowania – Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego i w tym celu przed-

stawić Zamawiającemu na piśmie w dwóch egzemplarzach karty zatwierdzeń wyrobów przeznaczonych 

do wbudowania (w dalszej treści Umowy zwane Kartami zatwierdzeń), załączając do nich niezbędne do-

kumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, dokumenty potwierdzające 

jakość, certyfikaty oraz przedłożyć wraz z Kartami zatwierdzeń próbki wskazanych przez Zamawiające-

go materiałów. 

5. Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia kompletnej Karty zatwierdzeń z próbkami wska-

zanych przez Zamawiającego materiałów, dokona zatwierdzenia wyrobów wskazanych w Karcie za-

twierdzeń albo je odrzuci. Dokonanie zatwierdzenia wyrobów wskazanych w Karcie zatwierdzeń nie sta-

nowi oceny należytego wykonania Umowy, w tym jakości wyrobów, które zostaną wbudowane oraz ich 

zgodności z Umową. 

6. Po zajęciu stanowiska przez Zamawiającego – jeden egzemplarz Karty zatwierdzeń zachowuje Zama-

wiający, Wykonawca otrzymuje drugi egzemplarz, który zobowiązany jest przechowywać na budowie 

przez cały okres wykonywania robót. 

 

§ 5. 

[Personel Wykonawcy/Zamawiającego] 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robota-

mi. 
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2. Zmiana kierownika budowy winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 

Umowy. 

3. Obowiązki kierownika budowy będzie pełnić osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia osoby wskazane w Formularzu „Wy-

kaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, złożonym przez Wykonawcę. Zmiana któ-

rejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie wykonywania Umowy, musi być uza-

sadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4, nie później niż 

7 (siedem) dni przed planowanym przystąpieniem do realizacji robót przez którąkolwiek z tych osób. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikająca z braku kierownika budowy, bądź robót, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić pod-

stawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do sprawowania nadzoru innych osób niż wskazane w 

Formularzu (jak w ust. 4), złożonym przez Wykonawcę, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

8. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.  

9. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzór Autorski, który reprezentuje 

Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwo-

leniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym uprawniony jest do bieżącego 

sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych, sprawdzania i odbioru robót budowlanych, ule-

gających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektorów nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego 

powiadomienia o tym Wykonawcy. 

11. Strony wyznaczają następujące osoby do bieżących kontaktów przy realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, 

iż osoby te nie są upoważnione do składania i przyjmowania oświadczeń woli imieniem stron: 

1) ze strony Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………. 

tel.: …………………………………………….e-mail: 

………………………………………………………… 

2) ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………. 

tel.: …………………………………………….e-mail: 

………………………………………………………… 

12. Wykonawca zobowiązuje się, że odpowiednio Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca za-

trudni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) (w dalszej części Kp) osoby wykonujące czynności takie jak  prace fi-

zyczne  jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kp  

z wyłączeniem kierownika budowy i kierowników robót. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowią-

zujące podwykonawców i dalszych podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w ro-

zumieniu przepisów Kp osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 12 powyżej. 

14. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania robót – składa na piśmie oświadczenie o zatrudnie-

niu odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów Kp osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 12 powyżej. 

Wraz z oświadczeniem Wykonawca składa na piśmie wykaz osób zatrudnionych na podstawie umów o 

pracę pozwalający zidentyfikować liczbę osób zatrudnionych, daty zawarcia umów o pracę ze wskaza-

niem rodzaju umowy o pracę i wymiaru zatrudnienia z przyporządkowaniem do wykonywania poszcze-

gólnych czynności, o których mowa w ust. 12 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie za-

wiadamiać Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie dotyczącej danych z tego wykazu. 

15. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwyko-

nawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 12 powyżej, w ramach których Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 12 powyżej 

2) Żądania oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiają-

cego, które to oświadczenie powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o prace i wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

3) Żądania przedstawienia dowodów, w tym w postaci poświadczonych za zgodność z oryginałem ko-

pii dokumentów np. umów o pracę, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na pod-
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stawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego oraz dokonywania oceny 

przedstawionych dowodów; przy czym dokumenty przedkładane jako dowody, w tym w szczególno-

ści kopie umów o pracę, powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

4) Żądania pisemnych wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymo-

gu zatrudnienia. 

 

§ 6 

[Podwykonawcy] 

 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom albo dalszym podwykonawcom wykonanie przedmiotu 

umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wyko-

nawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia wa-

runków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wy-

kazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji niniej-

szego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwyko-

nawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dal-

szemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

2) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza termin 

wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy. 

3) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostało określone 

na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spełnia wymagań okre-

ślonych w dokumentacji projektowej, STWiORB i SIWZ. 

4) Umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisów o obowiązku zatrudnie-

nia przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonują-

cych czynności, o których mowa w § 5 ust. 12 niniejszej Umowy. 

5) Umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wynagrodzenia podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy). 

6) Umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przewiduje wynagrodzenie podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) w wysokości wyższej niż wynagrodzenie Wykonawcy za te same roboty 

wynikające z ceny ofertowej Wykonawcy lub umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), 

nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementów scalonych (przy 

wynagrodzeniu ryczałtowym), z których wynika wartość należnego podwykonawcy wynagrodzenia. 

7) Umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzależniające dokonanie za-

płaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robót przez Zamawiającego 

lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego. 

8) Umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera uregulowań dotyczących zawie-

rania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisanie tych umów od: 

a) Spełnienia wymagań wynikających z brzmienia niniejszego ust. 4 pkt 1-8. 

b) Akceptacji przez Zamawiającego projektów i umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonaw-

stwo), których przedmiotem są roboty budowlane. 

c) Przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (dal-

sze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane. 

d) Dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z orygi-

nałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), których przedmio-

tem są dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 9 poniżej. 
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5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 

(dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu po-

świadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonaw-

stwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od 

dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 7 (siedmiu) dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 

o których mowa w ust. 4 powyżej. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwy-

konawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  w ust. 7, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 

(dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie siedmiu dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, jako niepodlegające niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 

ust. 4 pkt 1 powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od otrzymania wezwania, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonaw-

stwo). 

12. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projekt zmiany 

umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a także umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo) i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, 

a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) – tłumaczenie przysięgłe 

umowy na języku polski. 

13. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy/ów oraz dalszego/ych podwyko-

nawcy/ów o dokonanie zapłaty na jego/ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia za realizację powierzo-

nych mu/im do wykonania robót budowlanych lub dostaw lub usług, w sposób i ze skutkiem określonym 

w § 9 ust. 8-11. 

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego podwykonaw-

cy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, za którą to okolicz-

ność Wykonawca ponosi odpowiedzialność i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania 

Przedmiotu umowy. 

15. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy których wykonuje zobowiązanie oraz za działania 

i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za swoje własne. 

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgłasza Zamawiającemu szczegółowy przed-

miot robót budowlanych, które zamierza zlecić do wykonania przez podwykonawcę lub dalszego podwy-

konawcę przed przystąpieniem do ich wykonania. Zamawiający w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia, o któ-

rym mowa w zdaniu pierwszym może złożyć sprzeciw Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Zgło-

szenie oraz sprzeciw, o których mowa powyżej, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 7. 

[Odbiory] 

 

1. W ramach realizacji niniejszej Umowy strony przewidują następujące odbiory: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

2) Odbiory częściowe robót – zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 5 poniżej. 

3) Odbiór końcowy Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dzienni-

ka budowy i jednocześnie na piśmie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru. 

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego dokonu-

jąc odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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4. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwe-

storskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia 

tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 

zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

5. Odbiory częściowe dokonywane będą nie częściej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym, w miarę pro-

centowego zaawansowania realizacji robót. Odbiory częściowe mogą dotyczyć robót wchodzących w 

zakres jednego lub większej liczby elementów wskazanych w pozycjach tabeli zawartej w § 8 ust. 1 

Umowy. Wykonawca dokonuje w dzienniku budowy wpisu w przedmiocie osiągnięcia gotowości do od-

bioru częściowego i jednocześnie na piśmie zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego, a wraz z tym za-

wiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających. 

2) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wybranych przez Zamawiającego materiałów. 

6. Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzy-

mania przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru czę-

ściowego, który to termin przypadać będzie nie dalej jak na 7 (siódmy) dzień roboczy od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru częściowego, a do odbiorów częściowych postano-

wienia ust. 14 i 15 stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający nie jest obowiązany przyjmować wykonanych robót częściowo, jeżeli zostaną stwierdzone 

wady w ich wykonaniu – wówczas Zamawiający uprawniony jest odmówić odbioru częściowego do cza-

su usunięcia wad. 

8. Odbiory częściowe robót są dokonywane w celu zapłaty części wynagrodzenia. Odbiór częściowy i za-

płata części wynagrodzenia nie rozlicza stron Umowy z części robót ze skutkiem wygaśnięcia w części 

ich zobowiązań i nie pozbawia możliwości całościowego rozliczenia robót po oddaniu całości obiektu, a 

Zamawiający uprawniony jest przy odbiorze końcowym korygować swoje stanowisko co do już dokona-

nych rozliczeń częściowych. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiające-

go dopiero z dniem dokonania odbioru końcowego. 

9. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i spraw-

dzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Wykonawca dokonuje w dzienniku bu-

dowy wpisu w przedmiocie osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego, jednocześnie na piśmie za-

wiadamia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, a wraz z tym zawiadomie-

niem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w formie operatu kolaudacyjnego zbiór 

dokumentów do odbioru zgodnie z STWiORB, w tym: 

1) Dziennik budowy 

2) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budow-

lanym lub warunkami pozwolenia na budowę 

3) Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

a także – w razie konieczności – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 

4) Dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, świadectwa dopusz-

czenia, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne – dla wszystkich wbudowanych materiałów i urzą-

dzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

5) Protokoły badań i sprawdzeń 

6) Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem 

7) Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz in-

formację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działk i lub 

terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funk-

cje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe 

8) Dokumentację powykonawczą, tj.: 

a) Dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

b) Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających 

c) Protokoły odbiorów częściowych 

d) Recepty i ustalenia technologiczne 

e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wybranych materiałów 

g) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

9) Pozwolenie na użytkowanie 

10. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzy-

mania przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru końco-

wego. Termin odbioru końcowego przypadać będzie nie dalej jak na 15 (piętnaście) dni roboczych od 

dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbio-
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ru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru końcowego podwykonaw-

ców (dalszych podwykonawców), przy których pomocy wykonany był Przedmiot umowy. 

11. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego braku wykonania Umowy, w szczególności gdy 

Przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub stwier-

dzone wady są na tyle istotne, że obiekt nie nadaje się do użytkowania lub stwierdzone wady wyłączają 

normalne wykorzystanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i celem Umowy lub odbierają mu cechy wła-

ściwe lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie albo operat kolaudacyjny, o którym mowa w ust. 9 jest nie-

kompletny lub wadliwy – Zamawiający może odmówić odbioru i skorzystać z uprawnień przysługujących 

mu na wypadek zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy. 

12. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad nieistotnych – Zamawiający dokonując odbio-

ru wskaże w protokole odbioru końcowego zastrzeżenia co do wykonania Przedmiotu umowy i zawrze w 

protokole odbioru końcowego wykaz stwierdzonych wad oraz wyznaczy terminy ich usunięcia lub złoży 

oświadczenie o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonaw-

cy za wady ujawnione przy odbiorze. 

13. Dokonanie odbioru końcowego pomimo stwierdzenia wad nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

z tytułu rękojmi lub nienależytego wykonania umowy. 

14. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności: 

1) Oznaczenie miejsca sporządzenia 

2) Datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru 

3) Oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą 

4) Wymienienie dokumentów do odbioru przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę 

5) Ustalenia, co do zgodności wykonanych robót z Umowa, przekazaną dokumentacją, zasadami wie-

dzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi 

6) Wymienienie ujawnionych wad 

7) Decyzje Zamawiającego, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia Przedmiotu umowy oraz wyborze 

przez Zamawiającego uprawnienia przysługującego mu w związku z podjętą decyzją 

8) Oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze 

9) Podpisy osób uczestniczących w odbiorze 

15. Protokół odbioru końcowego podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w 

dniu zakończenia czynności odbioru. 

16. Jeżeli w wyniku zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, odbiór końcowy zostanie dokonany – Wy-

konawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z Umowy od dnia zgłosze-

nia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego. 

 

§ 8. 

[Wynagrodzenie] 

 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu umo-

wy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę brutto w wysokości: 

…………………………………………………zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………............................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..złotych), w 

tym: 

 

Budowa budynku biurowo-usługowego Podkarpackiego Parku Biznesowego wraz 

z instalacjami wewnętrznymi (wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego 

ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną, teletechniczną) 

oraz przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii 

elektrycznej, instalacji teletechnicznej, zewnętrzną instalacją oświetleniową i 

miejscami postojowymi oraz przełożeniem przyłącza kanalizacji deszczowej w 

Jasionce wraz z wyposażeniem części gastronomicznej 

Procentowy 

udział etapów 

robót 

Lp Wyszczególnienie rodzaju robót Wartość brutto w PLN  % 

I. Stan zerowy:                                                                        Nie więcej niż 7,00 

% wartości robót 

budowlanych 

1 Roboty ziemne   
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2 Fundamenty (z izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową)   

II. Stan surowy:                                                                           Nie więcej niż 

27,00 % wartości 

robót budowlanych 

3 Konstrukcja nośna żelbetowa parteru   

4 Ściany nośne parteru   

5 Strop parteru (w tym schody na I piętro)   

6 Konstrukcja nośna żelbetowa I piętra   

7 Ściany nośne I piętra   

8 Strop I piętra (w tym schody na II piętro)   

9 Konstrukcja nośna żelbetowa II piętra   

10 Ściany nośne II pietra   

11 Strop II piętra (w tym schody na III piętro)   

12 Konstrukcja nośna żelbetowa III piętra   

13 Ściany nośne III piętra   

14 Strop III piętra   

15 Konstrukcja dachu (w tym: ściany kolankowe i wykończenie 

szacht) 
  

16 Pokrycie dachu   

III. Stan wykończeniowy:                                                              Nie więcej niż 

38,00 % wartości 

robót budowlanych 

17 Ścianki działowe   

18 Tynki i okładziny wewnętrzne   

19 Stolarka okienna   

20 Stolarka drzwiowa   

21 Podłoża, posadzki, podłogi   

22 Elementy ślusarsko-kowalskie   

23 Malowanie    

24 Elewacje    

25 Roboty pozostałe   

IV. Instalacje wewnętrzne:                                                             
26 Instalacja wodociągowa   

27 Instalacja kanalizacji sanitarnej (+ kanalizacja deszczowa 

wewnętrzna) 
  

28 Instalacja gazowa   

29 Instalacja centralnego ogrzewania   

30 Wentylacja mechaniczna   

31 Klimatyzacja    

32 Instalacja elektroenergetyczna   

33 Instalacja teletechniczna   

V. Przyłącza:                                                                                    
34 Przyłącz wodociągowy   

35 Przyłącz kanalizacji sanitarnej   

36 Przyłącz kanalizacji deszczowej (z retencją)   

37 Przełożenie istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej   

38 Przyłącz gazowy   

39 Przyłącz elektroenergetyczny   

40 Przyłącz teletechniczny   

VI. Roboty drogowe:                                                                         
41 Parkingi, place manewrowe (+ elementy małej architektury)   

42 Dojazdy    

43 SUMA WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH  

(POZYCJE 1 – 42) 
 100,00 

VII. Wyposażenie części gastronomicznej -   
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stałe 

VIII. Wyposażenie części gastronomicznej - 
ruchome 

  

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w formularzu ofertowym Wykonawcy. War-

tości elementów określone przez Wykonawcę w powyższej tabeli nie będą podlegały zmianom. 

3. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania Przedmiotu umowy, w tym również wszelkie koszty 

towarzyszące jego wykonaniu, np. związane z utrzymaniem terenu budowy i jego likwidacją po zakoń-

czeniu robót, doprowadzeniem niezbędnych mediów oraz koszt ich dostawy, zapewnieniem warunków 

bhp i ppoż., odszkodowaniami za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót, wywozem i utylizacją 

materiałów z rozbiórki nienadających się do powtórnego użycia, koszty przeglądów gwarancyjnych, 

wszystkie inne, wymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywa-

niem za mówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. 

4. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

5. Przelew wierzytelności należnych Wykonawcy z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich nastąpić może 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na fakturze stwierdzającej wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia 

Wykonawcy – wzmiankę o treści: „niniejsza wierzytelność nie może zostać objęta przelewem na rzecz 

osób trzecich” pod rygorem dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 1000 zł oraz 

odmowy przyjęcia faktury jako nieprawidłowo wystawionej, co skutkuje nierozpoczęciem biegu terminu 

zapłaty, o którym mowa w § 9 ust. 12.  

 

§ 9. 

[Zapłata] 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końco-

wą. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne na rzecz Wykonawcy w 2021 r. nie może przekroczyć 

kwoty brutto:  10.493.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące zło-

tych). 

2. Wykonawca wystawi faktury częściowe za roboty odebrane częściowo, zgodnie z § 7 ust. 5. 

3. Rozliczenie częściowe oraz końcowe za wykonane roboty, nastąpi na podstawie faktury VAT prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o odpowiednio sporządzony protokół odbioru częściowego lub 

protokół odbioru końcowego, które stanowią podstawę do wystawienia faktur. Do faktury częściowej oraz 

końcowej Wykonawca zobowiązany  jest dołączyć zestawienie wartości wykonanych robót sprawdzone i 

zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. Sprawdzenie i za-

twierdzenie nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni, chyba, że inspektor nadzoru lub Zamawiający stwierdzi i 

zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do zestawienia. 

4. Łączna wartość wynagrodzenia brutto płatnego fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% war-

tości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy. 

5. Pozostałe 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy zostanie 

zapłacone Wykonawcy po dokonaniu odbioru końcowego. 

6. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwyko-

nawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z części należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakcepto-

waną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym 

udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

8. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wraz z wystawioną przez 

siebie fakturą, pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców po-

twierdzające, że ich wymagalne wynagrodzenie zostało zapłacone, wraz z zestawieniem wystawionych 

przez nich wymagalnych faktur VAT oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wyma-

galnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. 

9. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy o doko-

naniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz oświadczeniem podwyko-

nawców o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz dalszych podwykonawców. 
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10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 

8 i 9 powyżej, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty bu-

dowlane. W przypadku wstrzymania wypłaty wobec braku dowodów zapłaty – Zamawiający nie pozosta-

je w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest uprawniony naliczać odsetek za opóź-

nienie w zapłacie. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na numer rachunku ban-

kowego Wykonawcy, dołączony do faktury. 

12. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 11 powyżej. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia 

przelewu bankowego. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwyko-

nawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o pod-

wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamó-

wienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwyko-

nawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krót-

szym niż 7 (siedem) dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub da l-

szego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wyso-

kości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

19. Strony zgodnie postanawiają na wypadek, gdyby Zamawiający jako dłużnik solidarny (art.647
1
 § 5 Kc) 

dokonał zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę – Zamawiający 

może żądać zwrotu od Wykonawcy jako współdłużnika całości tak spełnionego oświadczenia. 

20. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawców, jego członkowie upoważnią 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z członków konsorcjum do wystawienia faktury 

VAT i przyjęcia przez niego wynagrodzenia należnego wszystkim członkom konsorcjum wykonawców z 

tytułu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy. 

 

§ 10. 

[Rękojmia, gwarancja] 

 

1. Jeżeli przedmiot umowy ma wadę fizyczną lub prawną, Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zama-

wiającego na zasadach określonych przepisami Kc, z przyjętymi Umową modyfikacjami w zakresie roz-

szerzenia tej odpowiedzialności – rękojmia. 

2. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez upływem 5 

(pięciu) lat od dnia odbioru Przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady stwierdzone w okresie trwania rękojmi, w tym powstałe po 

wydaniu Przedmiotu umowy - chyba, że wykaże, że wada nie istniała w chwili przejścia niebezpieczeń-

stwa na Zamawiającego lub nie wynikła z przyczyny w Przedmiocie umowy w tej samej chwili lub po-

wstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Przedmiot umowy ma wadę, Zamawiający może wedle swego wyboru, który wiąże Wykonawcę: 

1) Żądać wymiany na wolny od wad albo usunięcia wady – w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, albo 

2) Złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, albo 
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3) Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 

5. W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje uprawnienia w zakresie obniżenia wynagrodzenia albo odstą-

pienia od Umowy – uprawnienia te nie mogą zostać ograniczone poprzez dokonanie przez Wykonawcę 

wymiany na wolny od wad albo usunięcie wady. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający żądał wymiany Przedmiotu umowy na wolny od wad albo usunięcia wa-

dy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – jeżeli Wykonawca nie uczynił zadość temu obo-

wiązkowi Zamawiający uprawniony jest według swego wyboru, który wiąże Wykonawcę: 

1) Dokonać tych czynności (wymiana albo usunięcie wad) na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

bez upoważnienia sądu, albo 

2) Złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, albo 

3) Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 

7. Wykonawca nie może odmówić zadośćuczynienia żądania Zamawiającego wymiany Przedmiotu umowy 

na wolny od wad lub usunięcia wady lub demontażu i ponownego zamontowania – ze względu na koszty 

zadośćuczynienia tym obowiązkom, a koszty te Wykonawca zobowiązany jest ponieść w pełnej wysoko-

ści. 

8. Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu wyna-

grodzenia, określając kwotę, o którą wynagrodzenie ma być obniżone, albo złożył oświadczenie o od-

stąpieniu od Umowy, a Wykonawca nie ustosunkował się do tego żądania lub oświadczenia w terminie 

14 (czternastu) dni, uważa się, że podniesione żądanie lub złożone oświadczenie uznał za uzasadnione. 

9. Zapisy niniejszej Umowy nie ograniczają i nie wyłączają uprawnień Zamawiającego wynikających z 

przepisów o rękojmi za wady. 

10. Wykonawca udziela gwarancji co do jakości Przedmiotu umowy, w ramach której, ponosi odpowiedzial-

ność za wady, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji oraz zobowiązuje się świadczyć usłu-

gę przeglądu gwarancyjnego na zasadach określonych w ust. 16 poniżej. 

11. Termin gwarancji udzielanej przez Wykonawcę wynosi ......  (zgodnie z ofertą, minimum 5 lat) lat od dnia 

odbioru Przedmiotu umowy. 

12. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady stwierdzone w ciągu terminu gwarancji, w 

tym powstałe po wydaniu Przedmiotu zamówienia, chyba, że Wykonawca wykaże, że wada nie powstała 

z przyczyn tkwiących w Przedmiocie umowy w chwili jego odbioru przez Zamawiającego. 

13. W razie stwierdzenia wady Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji, wedle własnego wy-

boru, który wiąże Wykonawcę, może: 

1) Żądać zwrotu zapłaconej ceny (obniżenia wynagrodzenia), albo 

2) Żądać usunięcia wady poprzez nieodpłatną wymianę bądź nieodpłatną naprawę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, a jeżeli Wykonawca nie uczyni zadość temu obowiązkowi (w tym w 

przypadku, gdy naprawa okazała się nieskuteczna) Zamawiający uprawniony jest według swego 

wyboru, który wiąże Wykonawcę: 

a) Dokonać tych czynności (usunięcia wady poprzez wymianę bądź naprawę) na koszt i niebez-

pieczeństwo Wykonawcy, bez upoważnienia sądu, albo 

b) Żądać zwrotu zapłaconej ceny 

14. Jeżeli z okoliczności wynika, że wada nie może być usunięta w miejscu, w którym przedmiot reklamacji 

znajdował się w chwili ujawnionej wady, wówczas Wykonawca obowiązany jest odebrać go na swój 

koszt, a po usunięciu wady dostarczyć go na swój koszt do miejsca, w którym znajdował się w chwili 

ujawnienia wady – a obowiązki te Wykonawca jest obowiązany wykonać w terminie wyznaczony przez 

Zamawiającego zgodnie z ust. 13 pkt 2 powyżej. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodze-

nia przedmiotu reklamacji w czasie od wydania go Wykonawcy do jego odebrania przez Zamawiającego 

ponosi Wykonawca. 

15. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu element 

przedmiotu zamówienia wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Przedmiotu umowy, termin gwa-

rancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Przedmiotu umowy wolnego od wad lub odbioru napra-

wionego Przedmiotu odbioru. Jeżeli Wykonawca wymienił część Przedmiotu umowy, przepis powyższy 

stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłuże-

niu o czas, w ciągu którego wskutek wady Przedmiotu umowy objętego gwarancją, Zamawiający nie 

mógł z przedmiotu umowy korzystać. 

16. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego, na 30 (trzydzieści) dni przed upływem 

terminu gwarancji, usługę przeglądu gwarancyjnego dla wykrycia wad Przedmiotu umowy, celem za-

pewnienia Zamawiającemu dochodzenia roszczeń z gwarancji, w związku z ujawnionymi wadami. O wy-

krytych wadach Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie, niezwłocznie po 

wykonaniu przeglądu gwarancyjnego, ale nie dalej jak na 20 (dwadzieścia) dni przed upływem terminu 

gwarancji. 

17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z prze-

pisów o rękojmi za wady. 
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18. Zamawiający może wykonywać z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wyn i-

kających z gwarancji, a wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy 

z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg ter-

minu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o 

wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikają-

cych z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

 

§ 11. 

[Kary umowne] 

 

1. Strony zastrzegają sobie kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) Za zwłokę w zachowaniu terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 – w wysokości 2.000,00 zł za 

każdy dzień zwłoki 

b) Za zwłokę w zachowaniu terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 3 – w wysokości 2.000,00 zł za 

każdy dzień zwłoki, 

c) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, lub w okresie  

rękojmi w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad,  

d) Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wy-

nagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 

e) Za nieusunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, lub w okresie gwa-

rancji rękojmi w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek 

f) W przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 – za każdy przypa-

dek 

g) W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – za każdy 

przypadek 

h) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień od daty zawarcia takiej umowy lub jej zmiany (włącznie) do dnia ujawnienia jej 

zawarcia lub zmiany (włącznie) – za każdy przypadek  

i) W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień od daty 

zawarcia umowy lub jej zmiany (włącznie) do dnia ujawnienia jej zawarcia lub jej zmiany 

(włącznie) – za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem ko-

pii zawartej umowy lub jej zmiany 

j) W przypadku nieterminowego przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii za-

wartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia – za każdy przypadek nieterminowego przedłożenia poświadczonej za zgod-

ność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

k) W przypadku opóźnienia w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty zgodnie z § 6 ust. 10, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – 

za każdy przypadek 

l) W przypadku braku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

zgodnie z § 6 ust. 10, w wysokości 5.000,00 zł – za każdy przypadek 

m) Za oddelegowanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do wyko-

nywania prac wskazanych w § 5 ust. 12 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 

w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek, przy czy, kara może być ponawiana wobec 

stwierdzenia dalszego braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tej samej osoby 

n) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia (przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego pod-

wykonawcę) osób realizujących prace wskazane w § 5 ust. 12 – w wysokości 2.000,00 zł za 

każdą osobę w każdym miesiącu, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Kara 

może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jednak nałożona może być wy-

łącznie jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby. 

o) Za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiają 

cego podwykonawca lub dalszy podwykonawca – w wysokości 0,75% wynagrodzenia umow-

nego brutto określonego w § 8 ust. 1 – za każdy przypadek. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) Za zwłokę w przystąpieniu do odbioru w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki 
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b) Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1, przy czym kara ta nie przysługuje, 

jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp. 

2. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 5 (pięciu) dni od wezwania. 

3. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. W innych przypadkach niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy strony ponoszą odpowie-

dzialność na zasadach określonych przepisami Kc. 

5. Kara umowna zastrzeżona na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego należy się Zama-

wiającemu w całości także w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego wykonania prawa odstąpie-

nia od Umowy do całej reszty niespełnionego przez Wykonawcę świadczenia. 

6. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykona-

ny Przedmiot umowy. 

7. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku 
z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie 
może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić za-
spokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym za-
strzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epi-
demii. 

 

§ 12. 

[Odstąpienie od Umowy] 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający – na podstawie art. 145 ust. 1 Pzp – może odstąpić od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) 

dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy – na podstawie art. 143 c ust. 7 Pzp – w przypadku konieczno-

ści wielokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 13 lub konieczności  dokonania bezpośrednich zapłat na su-

mę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1. 

4. Zamawiający uprawniony jest od Umowy odstąpić na wypadek, gdy Wykonawca skierował, bez akcep-

tacji Zamawiającego, do sprawowania nadzoru inne osoby niż wskazane w Formularzu „Wykaz osób, 

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, złożonym przez Wykonawcę. 

5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej – Zamawiający może wykonać 

w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uprawniającej do odstąpienia od 

Umowy wskazanej w ust. 4 powyżej. 

6. Niezależnie od powyższego – strony uprawnione są odstąpić od Umowy na zasadach określonych prze-

pisami Kc, w szczególności w przypadku pozostawania w zwłoce przez Wykonawcę z rozpoczęciem ro-

bót lub wykończeniem obiektu tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie 

umówionym albo wykonywania przez Wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową. 

7. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od Umowy w części, w zakresie całej reszty niespełnionego 

świadczenia (ex nunc). 

8. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) W terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej stro-

ny, po której leżą przyczyny uzasadniające odstąpienie 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót za-

bezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy. 

10. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiąza-

ny jest do: 

1) Zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia 
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2) Odkupienia materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do reali-

zacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową 

3) Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów za-

plecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wy-

konawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń 

4) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 13. 

[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy] 

 

1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależy-

tym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, o której mowa poniżej. 

2. Siła wyższa jest to zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub 

Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikają-

cych z niniejszej Umowy, których Zamawiający lub Wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli 

zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie 

przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 

 

§ 14. 

[Zmiany w Umowie] 

 

1. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wyko-

nawcy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3). Poprzez 

jego wydłużenie zgodnie z warunkami określonymi w pkt 1)-7) poniżej: 

1) W przypadku zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunków Atmosferycznych, pod warun-

kiem, że konieczność wykonywania robót w okresie wystąpienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych 

Warunków Atmosferycznych nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpo-

wiedzialność – dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia Nad-

zwyczajnych Niekorzystnych Warunków Atmosferycznych brak było możliwości wykonywania Umo-

wy w sposób, który pozwoliłby na wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 

ust. 1 pkt 3) (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, nor-

my lub inne przepisy, zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliłby na termino-

we wykonanie Przedmiotu umowy). Przez Nadzwyczajne Niekorzystne Warunki Atmosferyczne ro-

zumie się: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczególności opady atmosferyczne lub tem-

peratury powietrza, odbiegające od przeciętnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej z poprzednich 5 (pięciu) lat od daty złożenia oferty przez Wykonawcę, dla ob-

szaru obejmującego miejsce wykonywania robót, a  dotyczących takich warunków atmosferycznych, 

na jakie powołuje się Wykonawca, dla takiego samego miesiąca kalendarzowego, jak ten, w którym 

wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne warun-

ku atmosferyczne z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – uniemożli-

wiły wykonywanie robót. 

2) W przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy – do-

puszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni nieterminowego przeka-

zania terenu budowy. 

3) W przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych przez dotychczasowego 

Wykonawcę – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w któ-

rych z powodu realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych brak było możliwości 

wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy (w 

tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne prze-

pisy – zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie 

Przedmiotu umowy). 

4) W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 poniżej – 

dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu 

zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu umowy, brak było możliwości wykonywania Umowy w 

sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy (w tym również brak było 

możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – zmiany kolejno-

ści wykonywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy). 

5) W przypadku wystąpienia lub ujawnienia odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych (np. kurzawki, osuwiska, wody 

gruntowe, itp.) lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania 

niewybuchów lub niewypałów – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o 
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liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania Umowy w spo-

sób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy (w tym również brak było możl i-

wości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – zmiany kolejności wy-

konywania robót w sposób, który pozwoliły na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy. 

6) W przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji pro-

jektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – dopuszcza się wydłużenie 

terminu wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było 

możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu 

umowy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub 

inne przepisy – zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliłby na terminowe wy-

konanie Przedmiotu umowy). 

7) W przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – dopuszcza się wydłużenie terminu 

wykonania Przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możli-

wości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie Przedmiotu umo-

wy (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne 

przepisy – zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykona-

nie Przedmiotu umowy. 

8) W przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji zgod-

nie z § 2 ust. 1 pkt 4 Umowy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy o 

liczbę dni nieterminowego przekazania tej dokumentacji. 

2. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wyko-

nawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy poprzez zastosowanie odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych lub materiałowych, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okolicz-

ności określonych w pkt 1) - 6) poniżej: 

1) W przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują konieczność 

zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie 

odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do usunięcia wad dokumentacji projektowej. 

2) W przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia Umowy, które 

powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że do-

puszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do 

zmian przepisów prawnych. 

3) W przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych, od-

biegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować - w świe-

tle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych 

lub materiałowych - niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że do-

puszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewyko-

nania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności 

4) W przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować - w świetle przyjętych w 

Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych 

- niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zasto-

sowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależy-

tego wykonania z powodu tych okoliczności. 

5) W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastoso-

wanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji 

6) W przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie wykony-

wania Przedmiotu umowy, w związku z pojawieniem  się na rynku odmiennych od przyjętych w 

Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych 

(w tym w szczególności materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii) powalają-

cych na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego Przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, z zastrzeże-

niem, że dopuszcza  się zastosowanie tych rozwiązań, o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile 

nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wyko-

nawcy w zakresie zmiany zakresu Przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie, w przypadku zaistnie-

nia którejkolwiek z okoliczności określonych w pkt 1) - 5) poniżej: 
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1) W przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują konieczność 

zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejszenie 

zakresu Przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla usunięcia wad dokumentacji projektowej. 

2) W przypadku zmian przepisów prawnych, wchodzących w życie po dacie zawarcia Umowy, które 

powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzeżeniem, że do-

puszcza się zmniejszenie zakresu Przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla dostosowania do 

zmian przepisów prawnych. 

3) W przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub geotechnicznych lub hydrologicznych od-

biegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować, w świetle 

przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 

materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że do-

puszcza się zmniejszenie zakresu Przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewy-

konania lub nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności 

4) W przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w 

Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiało-

wych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

zmniejszenie zakresu Przedmiotu umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności 

5) W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmniejsze-

nie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych kolizji. 

4. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wy-

konawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie, w przypadku 

zmiany: 

1) Stawki podatku od towarów i usług lub 

2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalo-

nych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagro-

dzeniu za pracę lub 

3) Zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o któ-

rych mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

               - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę – do-  

               puszcza się podwyższenie wynagrodzenia o kwotę, o jaką zmiany te powodują wzrost kosztów wykona-    

               nia Przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1 - wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2 - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bez-

pośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodze-

nia. 

7. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść 

w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

8. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 4 pkt. 1 - wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wyni-

kających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4. 

9. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 4 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiąza-

nia Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy 

do ich dokonania. 

10. Dopuszcza się zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wy-

konawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmniejszenia zakresu Przed-

miotu umowy, o którym mowa w pkt 2) powyżej, poprzez odpowiednie obniżenie wynagrodzenia Wyko-

nawcy przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę Oferty. 
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11. Niezależnie od postanowień niniejszej Umowy, dopuszcza się zmiany Umowy w okolicznościach wynika-

jących z Pzp. 

12. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 
umowy, Strony dokonają zmian niniejszej umowie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

13. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15. 

[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 

 

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysoko-

ści 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 tj. na kwotę: 

…………………………………………zł 

Zgodnie z zapisami SIWZ. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub niena-

leżytego wykonania umowy lub rękojmi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres 

wynikający z ust. 4 i 5 poniżej, w tym w szczególności zobowiązuje się do przedłużania zabezpieczenia 

lub wnoszenia nowego zabezpieczenia na kolejna okresy w przypadku zmiany terminu wykonania 

Przedmiotu umowy lub przekroczenia terminu jego wykonania. 

4. Zamawiający zwalnia zabezpieczenie w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 (trzydzie-

stu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a 30% 

kwoty zabezpieczenia tj. kwotę: …………………………………………zł, pozostawia na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwal-

nia w terminie 15 (piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§ 16. 

[Ubezpieczenie] 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na swój koszt umowy ubezpieczenia oraz do terminowego 

opłacania należnych składek ubezpieczeniowych z tego tytułu oraz utrzymywania ich ważności i trwania 

odpowiedzialności ubezpieczyciela – w zakresie niżej wskazanym: 

1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy (tak z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonana zobowiązania, jak i z tytułu czynu niedozwolonego) za wszelkie szkody wyrządzone osobom 

trzecim, w tym Zamawiającemu na osobie lub w mieniu, w tym za utratę lub zniszczenie lub uszkodze-

nia mienia lub inny uszczerbek majątkowy (tak za straty rzeczywiste jak i za utracone korzyści), odpo-

wiedzialność za uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierć – w tym w szczególności 

będące następstwem zdarzeń (działań lub zaniechań) zaistniałych w związku z wykonywaniem niniej-

szej umowy lub zaistniałych na placu budowy – na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 7.500.000,00 

(siedem milionów pięćset tysięcy) złotych na jedno lub wszystkie zdarzenia oraz na okres ubezpieczenia 

(okres trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela) od zawarcia niniejszej umowy do dnia sporządzenia 

protokołu końcowego odbioru robót. 

  

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 powyżej musi zapewniać wypłatę odszkodowania w zło-

tych polskich - pełnego, w szczególności bez franszyzy integralnej, redukcyjnej oraz udziału własnego w 

szkodzie, a ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody wyrządzone w wyniku winy 

umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy i/lub osób za które ponosi on odpowiedzialność, w tym 

reprezentantów, pracowników (klauzula reprezentantów). W ramach umów ubezpieczenia, o których 

mowa w ust. 1 powyżej ubezpieczyciel zobowiązany będzie pokryć uzasadnione koszty rzeczoznawców 

poniesione przez Zamawiającego w związku z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody do lim i-

tu 100.000,00 (sto tysięcy) złotych  na jedno lub wszystkie zdarzenia.  

3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca obowiązuje się doręczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie i 

ważność umowy lub umów ubezpieczenia oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej (w szczególności po-

świadczoną za zgodność z oryginałem przez ubezpieczyciela kopię umowy/ polisy/ certyfikaty wraz z 

mającymi do nich zastosowanie warunkami potwierdzającymi, że wymagane ubezpieczenia zostały za-

warte i są obowiązujące wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane oraz OWU) w dniu podpisa-
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innowacyjna gospodarka. Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości. 

nia niniejszej umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 

wstrzymać się z przekazaniem placu budowy do czasu przedłożenia takich dokumentów, co nie powo-

duje wydłużenia terminu zastrzeżonego dla wykonania niniejszej umowy. Na wypadek uiszczania skład-

ki ubezpieczeniowej w ratach – Wykonawca obowiązany jest na dzień płatności każdej kolejnej części 

składki - przedstawić Zamawiającemu, co najmniej poprzez wiadomość elektroniczną, dowód zapłaty.  

5. Treść umów ubezpieczenia (dokumentów ubezpieczeniowych), do których zawarcia obowiązany jest 

Wykonawca oraz mających do nich zastosowanie warunków ogólnych będą przedmiotem akceptacji 

przez Zamawiającego. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpiecze-

nia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. W razie wydłużenia czasu trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych niniejszą umową, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

7. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia lub przedłużenia niezgodnie z zasadami okre-

ślonymi niniejszą umową lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia 

w terminie, o którym mowa w ust. 4 lub 6 – Zamawiający uprawniony jest wedle swego wyboru albo od 

umowy odstąpić albo dokonać – bez upoważnienia sądu -  stosownego ubezpieczenia, w zakresie okre-

ślonym ust. 1 i nast. na koszt Wykonawcy.   

Na wypadek, gdy Zamawiający uprawniony będzie do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym 

umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1) – może dochodzić rosz-

czenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących 

interesów Zamawiającego - Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może 

zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 17. 

[Postanowienia końcowe] 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy: Pzp, Kc, ustawy Prawo budowla-

ne. 

2. Na wypadek sporu między stronami – jego rozstrzygnięcie będzie poddane sądowi właściwemu według 

siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. z dnia 

13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 935 ze zm.). 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada (niewłaściwe skreślić) statusu dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 935 ze zm.). 

5. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, co nie dotyczy zmiany 

osób wyznaczonych przez Strony lub zmiany danych, o których mowa w § 5 ust. 11 – w takim zakresie 

wymagane jest złożenie na piśmie pod rygorem nieważności oświadczenia przez stronę, której dane do-

tyczą. 

6. W związku z pozyskaniem przez Zamawiającego od Wykonawcy danych osobowych osoby wskazanej w 

5 ust. 11 pkt 1) – Wykonawca zobowiązuje się, do następnego dnia po zawarciu umowy, udzielić tej 

osobie informacji zgodnie ze spoczywającym na Zamawiającym jako administratorze danych tej osoby, a 

wynikającym z art. 14 RODO, obowiązkiem informacyjnym. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Za-

mawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

                           ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA: 
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