
 

Załącznik Nr 7 do SWZ  

UMOWA Nr  …………. / 2021      
  

zawarta w dniu  …………………….  2021 r. pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Aleksandra Świętochowskiego z siedzibą w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk, woj. 

mazowieckie REGON: 000861877,  NIP:566–13–62–719, w imieniu którego działa:  

Dyrektor – Marek Rutkowski   zwanym w 

treści umowy „Zamawiającym”,  a   
……………………………………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą i pod 

adresem ………………., ul. ………………., posiadającą numer NIP: …………………… oraz REGON  

…………………….,  zwaną w treści umowy Wykonawcą;   

  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym (zgodnie z art. 275 pkt 1) o wartości nie przekraczającej progów unijnych określonych na 

podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.  

2019 z późn. zm.) – zawarto umowę o następującej treści:   

  

§ 1  

  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „przebudowa instalacji wodno-

kanalizacyjnej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. 

Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b” zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia i przedmiarem robót, dokumentacją projektową oraz ze swoją ofertą z dnia 

……………………….2021 r.   

2. Przedmiotem umowy są  w szczególności następujące roboty budowlane: wykonanie przebudowy 

instalacji wodno-kanalizacyjnej w 5 (pięciu) pokojach mieszkalnych II piętra internatu  przez 

przedłużenie pionów wod-kan z I piętra, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania przez 

wstawienie odgałęzienia od istniejący pionów CO wraz z montażem grzejnika łazienkowego, 

montażem zaworów: termostatycznego, odpowietrzającego, powrotnego, przedłużenie istniejącej 

wentylacji grawitacyjnej pokoi mieszkalnych szlągiem przez łazienkę wraz z obudowaniem sięgacza 

2 x płytą gipsowo-kartonową wodoodporną, wykonanie posadzek z płytek gresowych, wykonanie 

ścianek wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych wraz z drzwiami łazienkowymi, wykonanie 

montażu armatury sanitarnej: kabin natryskowych z brodzikiem czterościennych, pięciokątnych z 

szybami ze szkła hartowanego, montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem, montaż 

ustępów pojedynczych stojących z płuczkami z porcelany, montaż baterii natryskowych i baterii 

umywalkowych wraz z zaworami odcinającymi, przelotowymi, regulacyjnymi c.w.u., licowanie ścian 

łazienek glazurą do wys.2,05m, tynki wewnętrzne i gładzie gipsowe w łazienkach z malowaniem, 

roboty rozbiórkowe i demontażowe ogólnobudowlane, wykonanie przebić otworów (w tym w 

stropach), wykuć w ścianach, zamurowań bruzd, wykonanie niezbędnych poziomych i pionowych 

izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie instalacji elektrycznej: oświetleniowej, połączeń 

wyrównawczych i gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnym, wraz z montażem 

osprzętu instalacyjnego, opraw oświetleniowych, pomiarami i próbami montażowymi.  

§ 1a  (definicje)  

Przyjmuje się, że poniższe terminy w dalszej części Umowy będą oznaczać:  

1) Strony - Zamawiający oraz Wykonawca;  



2  

  

2) Przedmiot Umowy - zakres rzeczowy robót budowlanych oraz wszelkich innych prac, których 

wykonanie uzależnia osiągnięcie celu Umowy;  

3) Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlane, wykonawcze, 

rysunki, opisy, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również 

opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych oraz sposób ich 

wykonania, na podstawie których wykonywany jest Przedmiot Umowy, stanowiące załącznik do 

SWZ;  

4) Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku (lub inne dni pracujące dla Zamawiającego), 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego;  

5) Teren robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały 

i urządzenia Wykonawcy;  

6) Wada - cecha zmniejszająca wartość Przedmiotu Umowy ze względu na cel oznaczony w Umowie 

lub wykonanie Przedmiotu Umowy niezgodnie z Dokumentacją techniczną, warunkami 

technicznymi, wiedzą techniczną, normami lub innymi dokumentami, 

w szczególności instrukcjami lub zaleceniami producenta urządzeń lub materiałów (np. 

Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR);  

7) Usterka - Wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość Przedmiotu Umowy, której usunięcie 

jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim kosztem;  

8) SWZ - specyfikacja warunków zamówienia, załączniki do niej oraz jej wyjaśnienia upublicznione w 

trakcie przeprowadzania Postępowania, mająca zastosowanie do niniejszej Umowy;  

9) przedstawiciel Zamawiającego - osoba wskazana przez Zamawiającego, wyznaczona w celu 

bieżącego wykonywania umowy.  

§ 1b  (rozliczenia)  

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę ryczałtową w wysokości :  

- …………………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………złotych i …./100),     

w tym podatek VAT (w wysokości 23%) ……………………………. zł, - 

…………………………………………………………… zł netto.    

       Należność będzie regulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.  

2. Zamawiający dopuszcza  sobie możliwość realizacji robót zamiennych  – w trakcie realizacji robót – 

na warunkach opisanych w  SWZ.   

3. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać fakturę za zakończone i odebrane w całości roboty. 

Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usługi i jest uprawniony 

do wystawienia faktury. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem 

w terminie 30 dni liczonych od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku wskazania przez Wykonawcę niewłaściwego 

rachunku bankowego w fakturze skutkującego zwrotem dokonanej płatności na rachunek 

Zamawiającego, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki z tego wynikające w 

tym skutki odsetkowe z tytułu nieterminowej płatności faktur. W przypadku przekazania faktury za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF) 

Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz 

„referencje kupującego” w dokumencie e-faktura.   

4. Roboty wykonane przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego nie będą przez niego zapłacone.  

5. Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami lub  

z udziałem podwykonawców.  
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6. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i jej zmiany.  

7. W terminie 5 dni Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy                     o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.  

8. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich 

zmian.  

9. Powierzenie podwykonawcom robót określonych w ust. 6 nie zmienia treści zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  

10. Przelew (cesja) wierzytelności i przejęcie długu z tytułu niniejszej umowy wymaga zgody 

Zamawiającego.  

11. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć każdorazowo do wystawionych faktur:  

1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionymi przez 

nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,  

2) dowody realizacji zobowiązań wobec podwykonawców, o których mowa w pkt 1,  

3) oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez 

Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku                                     do 

podwykonawcy, wynikającymi z zawartej z nimi umowy.  

12. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 12 pkt 2 Wykonawca wyraża 

zgodę, aby Zamawiający przekazywał bezpośrednio na rachunek podwykonawców jego należności 

w wysokości odpowiadającej zadłużeniu Wykonawcy wobec podwykonawców wynikającego                      

z faktur, o których mowa w ust. 12 pkt 1.  

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane w terminie 14 dni.  

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

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane.   

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

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.   

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 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.   

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

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo   

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy               

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego                

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo   
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

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

o których mowa w ust. 10, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                   z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy.   

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat                     

na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.  

20. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:  

a) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być tożsamy                    

z zakresem zawartym w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu,  

b) przedmiot umowy powierzony do wykonania dalszemu podwykonawcy musi być zrealizowany 

zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami technicznymi, z materiałów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadających wymagane 

odrębnymi przepisami certyfikaty i atesty,   

c) wysokość wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie 

może być wyższa od kwoty zawartej w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu, 

obejmującej dany zakres robót,   

d) zapłata wynagrodzenia dla dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu 

przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru robót                    

i wystawieniu na jego podstawie faktury.  

§ 2  

Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w terminie do 25.08.2021 r.  

 

                                                                                            § 3  

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do:  

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym niniejszą umową zakresem, Specyfikacją 

Warunków Zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, właściwymi normami 

i odpowiednimi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo budowlane, w sposób zapewniający 

dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych,  

2) składowania urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie                    

ze sztuką budowlaną i wymogami wynikającymi z przepisów dot. ochrony p.poż. i bhp., 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich czynności,  w tym wszystkich niezbędnych 

prób,  badań, uzgodnień i odbiorów przewidzianych przepisami prawa. 

3) dotychczasowe rozwiązania modernizacyjne w zakresie wydzielenia łazienek w pokojach 

mieszkalnych na I piętrze budynku Wykonawca zastosuje  na II Pietrze, na zasadzie analogii i 

powtarzalności układu konstrukcyjno-funkcjonalnego pięter budynku internatu, 

4) zapewnienia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy zgodnie z odpowiednimi wymogami 

prawa,  

5) prowadzenia robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych                  

i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p.poż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez 

Inspektorów Nadzoru lub Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przed 

dokonaniem odbioru technicznego do uprzątnięcia terenu budowy wraz z przyległym 

otoczeniem; w przypadku niewykonania tych obowiązków, Zamawiający po uprzednim 

wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie 

może nakazać osobie trzeciej wykonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy,  
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6) usuwania na bieżąco na własny koszt odpadów i śmieci;  

7) zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia 

pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem 

i przepisami, a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby mające 

wymagane przez prawo uprawnienia,  

8) koordynacji robót poszczególnych branż i podwykonawców,  

9) zapewnienia kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy,  

10) użycia materiałów posiadających odpowiednie atesty i dopuszczonych do obrotu i stosowania 

na rynku polskim,  

11) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,  

12) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających 

zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z tego obowiązku, 

zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty bądź wykonać 

otwory niezbędne do zbadania robót w celu ich prawidłowego odbioru, a następnie przywrócić 

do stanu właściwego,  

13) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed ich 

zniszczeniem;  

14) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym oraz  

pracownikom organów Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostępu na teren budowy 

oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich 

wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy,  

15) natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z 

dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych  do 

odbioru,  

16) zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia                     

w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad.  

2. Wykonawca oświadcza, że:  

1) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty i usługi wykonane przez jego 

podwykonawców. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia (tj. w terminie 7 dni od daty 

zawarcia umowy) Wykonawca jest zobowiązany do podania nazw/imion i nazwisk oraz danych 

kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

niezwłocznie o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także  przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych,  

2) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat 

związanych i wynikłych w związku z realizacją przedmiotu umowy,   

3) ponosi ryzyko finansowe za uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się 

na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się  na terenie budowy oraz 

bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilą przekazania terenu 

budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – w tym wywołanych ingerencją osób trzecich - 

opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek,  

4) wynagrodzenie określone w § 1 ust. 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

zamówienia, w tym: wszelkie prace przygotowawcze, porządkowe, projekt organizacji placu budowy 

wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, 
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ubezpieczenie budowy, koszty związane z przeprowadzeniem prób, badań i opinii wymaganych 

podczas odbioru końcowego oraz  inne koszty wynikające z niniejszej umowy.  

§ 4  

1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa, wykonanie robót zgodnie z SWZ, jakość materiałów oraz metody 

organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.  

2. Wykonawca zapewnić kompletne kierownictwo, pracowników, materiały, sprzęt i inne urządzenia 

oraz wszelkie przedmioty do wykonania robót i usunięcia wad w zakresie zapewniającym 

prawidłowe pod względem jakościowym, terminowe i bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy.  

3. Z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru; § 10 ust. 3 stosuje odpowiednio.  

4. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy końcowym odbiorze 

przedmiotu umowy oraz upływie okresu gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot lub 

zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 5 umowy.  

§ 5  

1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót, ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 2,5 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,                     

co stanowi kwotę ………………………….. zł, słownie…………………………………………………………………. złotych.   

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie …………………………………... z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwotę 

…………………………………. zł w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonany – w przypadku gdyby zabezpieczenie zostało wniesione w 

pieniądzu.  

4. Kwota w wysokości  30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota ……………….. zł 

stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady i zostanie zwrócona w terminie 

15 dni  po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy.  

5. Jeżeli w toku realizacji umowy zmianie ulegnie termin zakończenia realizacji robót określony w § 3, 

Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania zabezpieczenia do zmienionego 

terminu zakończenia robót.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego. 7. 

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku       

bankowym.  

8. Zwrot wpłaconego zabezpieczenia nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.  

9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za zgodą 

zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,                

o których mowa art. 148 ust. 2 cyt. ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana                     z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  wniesione 

w innej formie niż pieniądz, wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązuje się 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  
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11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

12. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

13. Warunki gwarancji:   

1) gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach, 

w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku  z wystąpieniem wady oraz wadach 

prawnych,   

2) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji,   

3) w przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodą w bardzo dużych 

rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii    w celu 

usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody,   

4) termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  

  

§ 6  

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie 

spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji 

robót oraz przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi 

odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach 

ogólnych. Wykonawca ubezpieczy roboty określone w § 1 niniejszej umowy.  

3. Wykonawca odpowiedzialny jest i ponosi wszelkie koszty z tytułu wszelkich szkód powstałych                     

w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót 

objętych umową.  

4. Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsca składowania 

odpadów i poniesie wszelkie koszty z tym związane.  

5. Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie 

na ten cel.   

6. Koszty dozoru terenu ponosi Wykonawca w ramach swojej ceny zaproponowanej w ofercie.  

§ 7 (Odbiory)  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających/ulegających zakryciu  

2) odbiór końcowy;  

3) odbiór ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi za Wady zwany pogwarancyjnym.  

2. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych oraz wszelkich innych prac 

składających się na Przedmiot Umowy.  Warunkiem przeprowadzenia odbioru końcowego robót jest 

także dopełnienie przez Wykonawcę wszystkich czynności wymaganych powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa dla dopuszczenia Przedmiotu Umowy do użytkowania.  

3. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być 
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dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zobowiązany jest do 

potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 

końcowego, przedstawienia Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz dopełnienia wszystkich innych czynności 

wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przedstawienie 

Zamawiającemu: protokołów prób i badań, aprobat technicznych, certyfikatów, atestów, deklaracji 

zgodności z Polskimi Normami lub EU, dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami 

dokonywanymi w toku wykonania Przedmiotu Umowy (jeżeli miały miejsce), geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy Pb, pisemnego dokumentu 

gwarancyjnego opracowanego wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy, oraz pozostałych 

dokumentów dotyczących Przedmiotu Umowy.  

5. Zamawiający przeprowadzi czynności odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o gotowości do odbioru końcowego.  

6. Zamawiający odmawia dokonania odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbiorowych, 

stwierdzono zaistnienie którejkolwiek z poniższych sytuacji:  

1) występują Wady Przedmiotu Umowy;  

2) roboty budowlane nie zostały zakończone.  

7. Wystąpienie którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w ust. 6, zostanie odnotowane w protokole z 

czynności odbiorowych. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji do usunięcia Wad 

Przedmiotu Umowy lub wywiązania się z obowiązku/obowiązków, którym uchybił lub zakończenia 

robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, a Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar Umownych.  

8. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych występujących Usterek, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie - w takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w 

opóźnieniu. W takim przypadku w protokole końcowym wpisuje się zastrzeżenia dotyczące Usterek. 

Usunięcie Usterek Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu, a Zamawiający w terminie 5 dni 

roboczych od otrzymania zgłoszenia dokonuje komisyjnego przeglądu usunięcia Usterek, z którego 

sporządzony zostaje protokół usunięcia Usterek. W takim przypadku ryzyko utraty lub uszkodzenia 

przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia podpisania protokołu usunięcia Usterek.  

9. Zamawiający może zlecić usunięcie Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy, w zastępstwie 

Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma obowiązek 

uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia Wad lub Usterek.  

Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem 

zastępczym, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a w razie braku powyższych 

możliwości - Wykonawca na żądanie Zamawiającego zwróci udokumentowane koszty poniesione 

w ramach wykonania zastępczego przez Zamawiającego, na podstawie stosownego dokumentu 

księgowego, w terminie do 14 dni od daty jego doręczenia Wykonawcy.  

10. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz dokonania wszelkich 

przewidzianych prawem czynności wymaganych dla dopuszczenia Przedmiotu Umowy do 

użytkowania, na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy.  

11. Odbiory dokonywane będą w oparciu o SWZ, obowiązujące Polskie Normy oraz obowiązujące         

przepisy Prawa budowlanego.   

§ 8  

  

1. Zamawiający wyznaczać będzie na bieżąco w trakcie robót osobę do kontroli jakości wykonania robót 

budowlanych.   

2. Wykonawca wyznacza p. …………….. do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot umowy.  
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3. Zamawiający ma prawo żądać zmian kierownictwa budowy, jej pracowników oraz czynników 

produkcji (sprzętu, materiałów, organizacji robót), o ile będzie to związane z potrzebą zabezpieczenia 

prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji tych żądań. Nie 

zastosowanie się do tych żądań będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy, jako zawinione 

przez Wykonawcę.   

4. Wykonawca może dokonać zmian kierownictwa budowy wyłącznie za zgodą zamawiającego.  

5. Dokonanie zmiany kierownictwa budowy bez zgody zamawiającego bądź brak takiego nadzoru 

bezpośrednio na budowie może stanowić przesłankę rozwiązania umowy z przyczyny zawinionej 

przez Wykonawcę - § 10 ust.1 stosuje się odpowiednio.  

§ 9  
(rękojmia oraz gwarancja)  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie inne prace         

wykonane w ramach Przedmiotu Umowy.  

2. Termin gwarancji ustala się na ........ …….miesięcy od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

3. Do rękojmi zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu 

cywilnego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot Umowy 

         ma Wady lub Usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony  

         w Umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma  

         właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie  

          niezupełnym.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za Wady i Usterki Przedmiotu Umowy istniejące 

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za Wady i Usterki powstałe po odbiorze, lecz z 

przyczyn tkwiących w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.  

6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady i Usterki, które 

powstały wskutek wykonania Przedmiotu Umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie 

się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi na piśmie Zamawiającego o 

grożącym niebezpieczeństwie Wad i Usterek.  

7. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady i Usterki powstałe 

wskutek rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za Wady i Usterki wykonanego Przedmiotu 

Umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.  

8. Wykonawca - w ramach rękojmi lub gwarancji - zobowiązany jest do usunięcia Wad lub Usterek w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych.  

9. W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest obowiązany do 

nieodpłatnego usuwania Usterek i Wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od Wad 

lub Usterek, jeżeli Wady lub Usterki te ujawnią się przed upływem terminu określonego w ust. 2. 

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po tym terminie, jeżeli 

reklamował Wadę lub Usterkę przed jego upływem.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad lub Usterek w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 

wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie Wad lub 

Usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a jeżeli 

zabezpieczenie nie zostało wniesione Wykonawca zobowiązany będzie do zwrócenia 

Zamawiającemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do 

zapłaty, wszystkich udokumentowanych kosztów związanych z zastępczym usuwaniem Wad lub 

Usterek.  
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11. O wykryciu Wady lub Usterki w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę na piśmie.  

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli 

zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu.  

13. Wystąpienie tej samej wady lub usterki po raz drugi uprawnia Zamawiającego do żądania wymiany 

danej części Przedmiotu Umowy na wolną od wad.  

14. W razie konieczności dokonania usunięcia wady lub usterki poza miejscem, w którym część 

Przedmiotu Umowy się znajduje, Wykonawcę obciążają wszelkie roboty, montaż, demontaż i 

transport niezbędny do wykonania naprawy.  

15. Usuwanie wad lub usterek w Przedmiocie Umowy nie może wpływać na bezpieczeństwo 

korzystania z budynku.  

§ 10  (kary umowne)  

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem 

odszkodowania 10% ceny umownej.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,2% ceny umownej za każdy dzień 

opóźnienia w rozpoczęciu oraz oddaniu przedmiotu umowy.   

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,2 % ceny umownej za każdy dzień 

opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – za każdy dzień 

opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego   na usunięcie wad.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % ceny umownej w przypadku:  

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom                     

lub dalszym podwykonawcom,  

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo             

lub jej zmiany,   

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie złożenie w terminie określonym                     w 

wezwaniu na podstawie § 13 ust. 3 dokumentów określonych w § 13 pkt 3a, b i c, w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień zwłoki.  

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu uprawnienia do naliczenia kar 

umownych, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uregulowania w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrącenia kar umownych z 

wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

Potrącenie dokonywane będzie przez złożenie przez Zamawiającego stosownego oświadczenia 

Wykonawcy. Dokonanie potrącenia nie będzie wymagało złożenia żadnych dodatkowych 

oświadczeń, poza wskazanych w zdaniu poprzednim.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w 

przypadku, gdy wynikła szkoda przewyższa wartość przysługującej mu kary umownej.   

§ 11  (zmiana umowy)  

  



11  

  

1. Strony Umowy dopuszczają możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia 

przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp.  

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje następujące 

możliwości dokonania zmiany Umowy w następującym zakresie (oraz na następujących 

warunkach):  

1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych 

rozwiązań technologicznych lub materiałowych, pod warunkiem że zmiany takie są korzystne dla  

Zamawiającego i nie zachodzi konieczność zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;  

2) zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności 

spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że:  

a) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy;  

b) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego  

Wykonawcy;  

c) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy utraciło zasadność realizacji dla Zamawiającego.  

3) terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Umowy:  

a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania Umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w Umowie;  

b) jeśli wystąpiła konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego 

określenia w chwili zawierania Umowy.  

c) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które 

nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego 

istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje  

Przedmiot Umowy;  

d) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac 

nieprzewidzianych w Dokumentacji technicznej, a bez wykonania których prawidłowa realizacja 

Przedmiotu Umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona;  

e) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. w szczególności 

deszczu, gradu, śniegu, ujemnych temperatur itp. występujących nieprzerwanie lub uporczywie 

przez okres co najmniej 3 dni kalendarzowych, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających: 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób lub sprawdzeń, lub dokonywanie 

odbiorów;  

f) w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaświadczeniem/ 

oświadczeniem (lub innym dokumentem) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;  

g) w przypadku wstrzymania realizacji inwestycji objętej Przedmiotem Umowy przez  

Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy;  

h) skrócenie terminu realizacji za zgodą Zamawiającego;  

i) w przypadku zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy;  

4) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, o 

którym mowa w ust. 3 pkt 2.  



12  

  

5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomocą 

których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim 

przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany 

podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż 

wymagany w trakcie postępowania;  

6) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych - z uwzględnieniem odpowiedniego zwiększania lub zmniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy,  

7) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych - z uwzględnieniem odpowiedniego zwiększania lub 

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy,  

8) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w 

szczególności w sytuacji, gdy:  

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;  

b) lub w sytuacji, jeżeli nowe rozwiązania techniczne/technologiczne będą miały znaczący 

wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp 

techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji 

technicznej;  

9) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w 

szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego; konieczności usunięcia błędów lub 

wprowadzenia zmian w Dokumentacji technicznej;  

10) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;  

11) zmian, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub 

ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od Stron Umowy, których nie można 

było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności. Dla określenia, czy dane 

zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego;  

4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany.  

5. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.  

6. Obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody obu 

stron wyrażonej na piśmie.  

  

§ 12  

  

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych 

skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia oraz względem podwykonawców przewidziany 

w przepisach art. 13 i 14 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), 
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tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia oraz podwykonawców, 

że ich dane osobowe zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym  z realizacją niniejszej 

umowy.  

2. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone                    

w przepisach 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi 

na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.  

3. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie               

z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony 

danych osobowych.  

4. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. dane osób 

wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji niniejszej umowy, wskazanych w niniejszej umowie 

do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.  

5. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych 

osobowych: dane zwykłe oraz dane dotyczące następujących kategorii osób - pracowników 

Zamawiającego - w postaci imion i nazwisk, numerów telefonów oraz adresów mailowych, wyłącznie 

w/w celu realizacji Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej  

Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych                     

i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku 

związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz 

wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.   

7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, 

danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym 

podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania 

Umowy, jak i po jej ustaniu.  

10. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie                  

w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.   

11. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 10, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony 

powierzonych danych osobowych.  

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez 

podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.  

13. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem 

przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie 

zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.  
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14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią 

Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 

osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

osobom nieupoważnionym.  

15. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj.  bez zbędnej zwłoki, nie później 

jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia 

poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie                     

to powinno być dokonane w formie pisemnej lub mailowej.   

16. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca 

zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień 

stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

17. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji 

Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania,                   o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne                     o 

fakcie usunięcia danych.  

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia 

przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.  

  

§ 13  
(Personel Wykonawcy)  

1. Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  (za 

 wyjątkiem  pracowników samozatrudnionych i właścicieli firm) zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 Kodeksu pracy - osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia.  

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia określonego w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu określonego  

w punkcie 1 i dokonywania ich oceny;  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w  zakresie potwierdzenia spełniania                              

ww. wymogów;  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę                 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

a) 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 imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
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regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Umowa winna być  

pseudonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w 

szczególności art. 4 pkt. 5 RODO). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu, powinny być możliwe do 

zidentyfikowania ;   

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę    lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

      - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia      na 

     podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę        

     zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.   

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących w skazane w punkcie 1  czynności zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej określonej w § 10 ust. 5.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwowa 

Inspekcję Pracy. 

6. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia określono w SWZ.    

                          § 14  (odstąpienie od umowy)  

  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez 

             prawa Wykonawcy do odszkodowania w następujących przypadkach :  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonany zakres,  

2) Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Przedmiotu Umowy 

tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze przed 

upływem tego terminu (art. 635 w zw. z art. 656 Kodeksu cywilnego). W takim przypadku 

zostaną naliczone stosowne kary Umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.   

  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

            w terminie 21 dni od zaistnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie.  

  

3. W wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcę obciążają następujące  

        obowiązki:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności.  
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4. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności obowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

  

5. Strony postanawiają, że odstąpienie następuje ze skutkami na przyszłość, za wyjątkiem 

okoliczności opóźnienia się Wykonawcy z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy 

przewidzianej w ust. 2, które powoduje odstąpienie ze skutkiem ex tunc.  

§ 15  

  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie,  przepisy ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące w danym zakresie, w tym przepisy 

Kodeksu cywilnego 

§ 16  

  

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego w terminie 14 dni o każdej zmianie 

adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.  

4. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu adres uważa 

się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma, albo 

zwrotu przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia.  

  

§ 17  

  

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.  

2. Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego.  

3. Integralną cześć umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta 

Wykonawcy z dnia ………………… 2021 r.  

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

ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA  

  
Uwaga!  W przypadku podpisywania umowy z Wykonawcą samodzielnie realizującym roboty budowlane,                    
niektóre zapisy niniejszego projektu (wzoru) umowy odnoszące się do Podwykonawców – jako 
bezprzedmiotowe, nie zostaną uwzględnione .  

  


