
                                                                                                                      Rozdział II SWZ (Projekt umowy) 
                                      

                                        U M O W A  nr  ……../2022  
 
 
Zawarta  w dniu  ………..2022 r.  pomiędzy  Gminą i Miastem Ulanów  reprezentowaną  przez: 
 Stanisława Garbacza    -   Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
zwanym  w  dalszej  części  umowy  Zamawiającym, 
a  ………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………… 
zwanym  w  dalszej  części umowy  Wykonawcą. 
 

§ 1. Przedmiot umowy. 
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Zamawiający powierza 
a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:     

   
zad. 1 „Przebudowa drogi Kurzyna Mała – Ruda Tanewska położonej na działkach nr ewid. 1032/1 oraz 

928 obręb Dąbrówka w km 2+140 – 2+423” 
zad. 2 „Przebudowa drogi gminnej Zarowie – Kurzyna Wielka nr dz. ewid. 412” 

zad. 3 „Przebudowa drogi gminnej nr 102817R w miejscowości Wólka Tanewska w km 0+000 do km 
2+244 wraz z remontem przepustów” Etap I km 0+000 do km 1+285 

 
Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 
§ 2. Terminy. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiot umowy w następujących terminach: 
- rozpoczęcie:   po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy, 
- zakończenie: w terminie  do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Terminy ustalone w ust. 1 mogą zostać zmienione zgodnie z  postanowieniami § 13 ust. 1 pkt. 10). 
 

§ 3. Obowiązki stron. 
1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.1  Dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 6. 
1.2  Dokonywanie płatności zgodnie z postanowieniami § 7. 
2.  Obowiązkiem Wykonawcy jest: 
2.1  Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem 

specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia. 
2.2  Terminowe wykonywanie robót. 
2.3  Wykonywanie robót zgodnie zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. 
2.4  Dostarczenie materiałów oraz maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy. 
2.5  Zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2.6  Wykonanie i utrzymanie urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy oraz ponoszenie 

kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót. 
2.7  Zgłoszenie robót do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i 

zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z § 6. 
2.8  Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
2.9  Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności 

w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 



podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) tj. obsługa rozścielacza betonu asfaltowego, 
obsługa walca, obsługa skrapiarki emulsji asfaltowej, obsługa mechanicznej czyszczarki. 

2.10  Wykonawca, przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2.11 Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w 
terminie 5 dni roboczych przedłoży Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu 
zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SWZ, w 
szczególności:  
a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
określone w SWZ, które zostały wskazane w oświadczeniu Wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „RODO”  (tj. w szczególności  
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. „RODO”; 

2.12 Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez 
Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym 
zakresie. 

2.13 Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do odstąpienia  
od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 
§ 4. Odpowiedzialność. 

Wykonawca, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 

 
§ 5. Wynagrodzenie. 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie: ………… 
(brutto) (słownie: ………………………………………………………. w tym podatek VAT (23 %) ………… zł  
wynikające z rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia.                                                                                    

2. Zadanie będące przedmiotem niniejszej umowy jest finansowane z funduszu dróg samorządowych 
oraz ze środków budżetu JST tj. Gminy i Miasta Ulanów.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 
1) szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia w SWZ oraz uzyskał przed 

złożeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczące zakresu zamówienia i 

warunków realizacji prac, 



2) przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej prawidłowości  

i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie. 

 
   § 6. Odbiory. 

1. Wykonawca będzie powiadamiać inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót podlegających 
zakryciu lub zanikających. W razie nie dopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na 
własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru 
końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru. 

3. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:  
kosztorys powykonawczy uproszczony, operat kolaudacyjny, dziennik budowy i książkę obmiarów 
powykonawczych. 

3.1 Kompletny operat kolaudacyjny powinien zawierać: 
      - dziennik budowy oraz książka obmiarów  
      - recepty i ustalenia technologiczne 
      - wyniki badań wbudowanych materiałów (kamień, mieszanka mineralno-asfaltowa) 
      - atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
      - sprawozdanie techniczne zawierające zakres i lokalizację robót, uwagi dotyczące  
        realizacji robót, data rozpoczęcia i zakończenia robót 
4. Odbiory będą się rozpoczynały w następujących terminach: 

1)  Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 w terminie 3 dni 
roboczych od otrzymania zawiadomienia. 

2)  Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania zawiadomienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

5.  Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu 
odbioru. 

6.  W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
§ 7. Płatności. 

1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru robót podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru i wykonawcy oraz kosztorys powykonawczy 
uproszczony dotyczący całkowitego zakresu robót, sprawdzony i podpisany przez  inspektora 
nadzoru. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 
pośrednictwem metody podzielonej płatności przewidziane w przepisach ustawy o podatku od 
towarów i usług. 

3. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie: 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o 

której mowa powyżej, 
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 

września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o 
podatku od towarów i usług. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie umowy płatne będzie przez Zamawiającego na 
rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 
…………………………………………………………………………………………………….., w ciągu 30 dni od otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Przewiduje się jedną transzę płatności po wykonaniu 100 % zakresu robót. 
6. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.  
         

§ 8. Przedstawiciele stron 



1. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie Pan/i/ ……………………………………… 
2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego będzie Pan ………………– inspektor nadzoru 

 
§ 9. Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejsza umową na okres 
………………….. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres ……….. miesięcy, licząc od 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie 
trwania gwarancji. 

4. W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich 
ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie. 

5. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

6. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający usunie 
usterki na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi. 

7. Przed zakończeniem okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek, 
strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego. 

 
§ 10  Kary umowne 

1.  Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1)  Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

a)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 5 ust. 1 należnego za wykonanie zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki  liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, 

d)  za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 5 % 
łącznego wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, 

e)  za  nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 
wysokości 100,00 zł  za każdy dzień zwłoki, 

f)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą o roboty budowlane 
lub jej zmian w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 5 
ust. 1. 

g)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z 
podwykonawcą lub jej zmian  w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia  umownego brutto 
określonego w § 5 ust. 1. 

h)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% 
łącznego wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 5 ust. 1. 

i)  za nie przedstawienie w terminie informacji, o których mowa w § 3 ust. 2.10, 2.11, 2.12 
niniejszej umowy  w wysokości 1.000,00 zł.  

2)  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, przy czym kara nie przysługuje, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Pzp. 

2.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których  Strony mogą dochodzić nie może 
przekroczyć 20%   wynagrodzenia brutto, określonego w  § 5 ust. 1. 

3.  Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 



4.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5.  Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 
niniejszej umowy bez pisemnej  zgodny Zamawiającego. 

 
§ 11. Odstąpienie od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2)  Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

3)  Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób odmienny od opisanego 
w umowie i projekcie budowlanym przekazanym przez Zamawiającego, 

4)  Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 
dni. 

5)  Wykonawca przekroczył termin wykonania zamówienia o 15 dni. 
6)  Wykonawca nie wypełni zobowiązań dotyczących zatrudniania osób zgodnie z art. 95 ust. 1 

ustawy Pzp. 
7)  wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 12  lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy (zgodnie z art. 465 ust. 7 ust. Pzp). 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli  Zamawiający: 
1)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru, 
2)  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy. Powinno 
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1)  w terminie 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 
strony, która odstąpiła od umowy, 

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 
zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

5)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 
obowiązany jest do: 
a)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b)  odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w  pkt. 3 niniejszego punktu, 



c)  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 
obiektów zaplecza, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 
uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów 
i urządzeń, 

d)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
      

§ 12. Podwykonawcy  
1.  Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad 

określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego. 
2.  Wykonawca oświadcza, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane: 
 1) przez podwykonawców – ……………………………… 
3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

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

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający nie wyrazi zgodny na 

umowę z podwykonawcą w szczególności: 

1) w sytuacji, w której przynajmniej część wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

będzie wymagalna po dacie wymagalności należności dla wykonawcy; 

2) zostanie ustanowione zabezpieczenie poprzez potrącanie kwot z wynagrodzenia 

wykonawcy; 

3) umowa podwykonawcza będzie przewidywała termin wykonania prac dłuższy niż 

termin wynikający z niniejszej umowy; 

4) suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych przekroczy kwotę wynagrodzenia 

wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy; 

5) umowa podwykonawcza będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy, 

przepisami powszechnie obowiązującymi lub zasadami współżycia społecznego; 

6) umowa o podwykonawstwo będzie zawierać postanowienia kształtujące prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

 
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia projektu umowy lub jej zmiany zgłasza w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

 a) nie spełnia  wymagań określonych w dokumentach zamówienia oraz w ust. 4; 
 b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 
 c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 



8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację 
umowy przez zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający 
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 
10 ust. 1 pkt 1 lit. h niniejszej umowy. 

13. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. W szczególności złożenie wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia (w formie 
oświadczenia) przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej 
faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać 
zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury 
końcowej potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego robót. Za dokonanie 
zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. 

 13.1. Wykonawca wraz z fakturą końcową przedłoży oświadczenie o braku zobowiązań 
 względem podwykonawców. 
14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 

 a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
 podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 



b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
 podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
 wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
 podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

20. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

21. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
22. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy 
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób  

i podmiotów przy pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności jak za własne 

działania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych podwykonawców. 

24. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z 

wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w 

szczególności będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku 

należytej staranności. 

25. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań 
podwykonawców. 

 
§ 13. Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Wprowadza się następujące warunki zmian treści umowy wprowadzone na podstawie art. 455 
ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 
a) zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 

zmianę terminu zakończenia robót, a co za tym idzie terminu zakończenia umowy, w 
przypadku: 

- niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami: opadów deszczu 
dłuższych niż 7 dni;  

- konieczności wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy; 
- wystąpienia siły wyższej (oznacza w niniejszej umowie niezależne od woli stron losowego 

zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 
umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania najwyższej należytej 
staranności, w szczególności takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski 
żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym 
podobne zdarzenia, które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację 
zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji); 

- nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie; 
- wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 



- odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, 

- wystąpienia robót zamiennych w oparciu o warunki określone w pkt. b, 
b) zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 

zmianę przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 
- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami; 
- zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są 

spowodowane pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub pojawienie się nowszej technologii 
wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz 
Projektanta; 

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikających ze stwierdzonych 
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 
nienależytym przedmiotu umowy - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy 
oraz Projektanta; 

- odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowo- 
kosztorysowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie 
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 
budowlanych - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta; 

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 
§ 14. Spory. 

Wszelkie sprawy sporne mogące wystąpić na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartość 
....................................................... złotych (słownie: ......................................................................), co 
odpowiada 5% wartości łącznego wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy, według własnego wyboru w 
formie .......................................... Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy lub po upływie okresu gwarancji na przedmiot 
budowy/robót. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu obejmującego 
gwarancję. W razie, gdy w imieniu gwaranta oświadczenie o udzieleniu zabezpieczenia składa inna 
osoba niż ujawniona w odpowiednim rejestrze jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia wraz z dokumentem gwarancji, oryginału, odpisu lub 
poświadczonej przez uprawnioną osobę kopii dokumentu, z którego wynika umocowanie 
składającego oświadczenie w imieniu gwaranta do dokonania czynności objętej tym dokumentem. 



4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas 
obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób, aby obejmowało także 
przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości. 
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co najmniej do 30-ego dnia po 
dacie zakończenia terminu realizacji określonego w § 2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy oraz do 15-ego 
dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady.  
6. Wykonawca w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje również okresu rękojmi za 
wady, jest zobowiązany w terminie do 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia ustanowić 
nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady w wysokości 3 % 
wynagrodzenia brutto w formie przewidzianej jako obligatoryjna ustawą z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych. 
7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej w terminie 
wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiający zmienia formę dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Przedmiotowej wypłaty Zamawiający dokona nie 
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
8. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie 
potrącenia kwot tytułem roszczeń z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym 
należnych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
9. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 umowy, 
odpowiednio Wykonawca albo Zamawiający, w terminie do 7 dni od daty zawarcia stosownego 
aneksu do umowy, dokona zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do kwoty 
stanowiącej równowartość 5% aktualnej wartości wynagrodzenia poprzez jego dopłatę 
(uzupełnienie) albo zwrot stosownej sumy zabezpieczenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w 
niniejszym paragrafie. 

      
§ 15. Postanowienia końcowe. 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego, 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
3.  Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 
 
           ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:                                                             


