
Załącznik nr 8 do SIWZ 

UMOWA Nr – projekt - wzór / 2020 
 

zawarta w dniu ..….. maja 2020 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 

„……………………………………” pod adresem ……………………………………………, 

posiadającą numer NIP: 5…………… oraz REGON 1………………..,  zwaną w treści umowy 

Wykonawcą. 
 

Umowa zawarta jest na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w    trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

  

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania inwestycji pn. 

„Termomodernizacja  budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. 
Świętochowskiego w Gołotczyźnie wraz z systemem zarządzania energią w budynkach przy ul. 

Ciechanowskiej 18b w Gołotczyźnie” 
2. Na zadanie inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1 składają się elementy opisane szczegółowo  

   w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszej umowy. 

   Szczegółowy zakres robót określają, stanowiące integralną część umowy: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (dalej SIWZ),  

2) Przedmiary robót, 

3) Dokumentacja projektowa, 

4) Opis przedmiotu zamówienia 

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty zgodnie  z warunkami określonymi  

    w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

    robót budowlanych, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, formularzu ofertowym  

    zaleceniami inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.   
 

§ 2. 
 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez udziału podwykonawców. 

lub 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawcy, tj.: 

…………….…………….nie/dotyczy – w dniu ……………. umowy……………………………….          

………………………………………………………………..  . 

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak 

za własne działania i zaniechania. 

3. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcą rozszerzenie odpowiedzialności 

podwykonawcy za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego. 

4. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 

zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym 

podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 

między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że 

posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 



6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu do akceptacji 

projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. 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. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7. 

9. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

10. 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. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

13. 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. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 6-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na 

dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

17. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

18. 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. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, 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. 

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

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 



lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni 

od dnia doręczenia informacji.  

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, 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 dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo    

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.  
 

§ 3. 

Strony ustalają, że przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową zostanie zrealizowany w 

następującym terminie: 

1. rozpoczęcie:  w dniu przekazania terenu. 

2. zakończenie: 14.08.2020 r. 

Strony ustalają, że wszystkie dokumenty odbiorowe Wykonawca przygotuje na dzień zakończenia i 

odbioru robót budowlanych : 14.08.2020 r. 

§ 4. 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni od podpisania umowy, 

2. wskazania miejsca do zagospodarowania zaplecza, 

3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4. odbioru robót zanikających w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia ich wykonania, 

5. odbioru przedmiotu umowy, 

6. zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. 

§ 5. 

1. Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który działa w granicach umocowania  

   określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r, poz. 1186  

   z późn. zm.). 

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością  

   robót,  które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z umową oraz przepisami prawa  

   budowlanego ich wykonania. 

3.  Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w  

   stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną,  

   bądź deklarację zgodności. 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i 

   prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewniać warunki  

   bezpieczeństwa. 

2. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od  

   przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze,  

   zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

   Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi geodezyjnej i do wykonania inwentaryzacji  

   geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót. Inwentaryzację geodezyjną przekazać   

   Zamawiającemu w  dniu odbioru  t.j. najpóźniej do 14 sierpnia 2020 r.   

 



§ 7.  

1. Wykonawca – w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia pracowników, przewidzianego 

  w SIWZ, w terminie  zawarcia umowy, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz 

  pracowników wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych na  

  stanowiskach robotników budowlanych, dla których Zamawiający stawia wymóg, zatrudnienia na  

  umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz.  

  U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy,  

  stosowny wykaz jest uzupełniany o pracowników  podwykonawcy z dodaniem danych  

  podwykonawcy przy tych pracownikach. 

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy – na każde pisemne żądanie Zamawiającego lub w  

   przypadku zmiany  w terminie 3 dni roboczych będzie składał aktualizację wykazu osób, o  

   którym mowa w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, wezwaniem Zamawiającego – w wyznaczonym w tym 

   wezwaniu terminie – Wykonawca może zostać zobowiązany do przedłożenia wskazanych 

   poniżej dowodów:  

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 liczby tych osób, 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 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami 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; 

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; 

d) 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 Rodo. Imię i nazwisko pracownika nie będzie podlegać anonimizacji. 

 4. Niedochowanie przez Wykonawcę  obowiązków wynikających z ust. 1 i 2, traktowane będzie jako  

     niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę i skutkowało będzie  

     naliczeniem Wykonawcy stosownych kar umownych. 

 5. W trakcie realizacji zamówienia, poza czynnością kontrolną, Zamawiający ma również prawo do: 

 1) żądania wyjaśnień od Wykonawcy i podwykonawców w przypadku wątpliwości w zakresie   

     potwierdzania spełniania wymogu określonego w ust.1, 

 2) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; Zamawiający  zastrzega, iż 

     w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Wykonawca (lub podwykonawcy) nie realizują 

     wymogu określonego w ust. 1, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez  

     Państwową Inspekcję Pracy.   

§ 8. 
wynagrodzenie i rozliczenia 

1. Wartość robót jest określona na: 

kwotę netto w wysokości: …………………. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………… i 0xy0/100 złotych) 

podatek VAT ………,00 (słownie: ……………………………………………………….i 0xy/100 

złotych) 



kwotę brutto w wysokości: ……………….,00 (słownie: 

………………………………………………………………………………….. i 0xy/100 złotych) 

2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zadania,  jest  

  wynagrodzeniem ryczałtowym; stanowi ona wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą  

  Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.   

  Obejmuje wszystkie koszty wynikające wprost ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   

  dokumentacji projektowej, przedmiarów robót jak również wszelkie inne koszty w nich nieujęte  

  a bez których nie można wykonać zamówienia a w szczególności koszty inwentaryzacji geodezyjnej. 

§ 9. 

1. Cena oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ryczałtową ceną stałą uwzględniającą 

    podatek VAT i nie ulegnie zmianie w trakcie wykonania zamówienia. 

2. Cena zostanie przez Wykonawcę podana w złotych polskich, w których  dokonywane będą  

    płatności. 

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po odbiorze protokolarnym robót  

    podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę w terminie 30 dni od daty  

    wystawienia faktury oraz po przedłożeniu na piśmie oświadczenia podwykonawcy lub   

    podwykonawców o uregulowaniu wobec nich zobowiązań przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający za zapewnienie źródła poboru energii elektrycznej oraz wody zimnej w oparciu  

    o odczyt z liczników naliczy opłaty za faktyczne zużycie w czasie trwania umowy. Obciążenie  

   Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Zamawiającego w terminie 7 dni  

   od zakończenia robót.  

5. Strony dopuszczają  częściowe fakturowanie robót po dokonaniu częściowych odbiorów robót  

    budowlanych – maksymalnie trzykrotnie: 

    a) za roboty termomodernizacyjne budynku internatu, 

    b) za roboty termomodernizacyjne budynku warsztatów, 

    c) za wykonanie systemu zarządzania energią w budynkach. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności z tytułu realizacji umowy 

    za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności. 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją  

    niniejszej umowy, rachunek płatności należy do Wykonawcy umowy i został dla niego  

    utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej,  

    zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j.    

    Dz. U. z 2020 r., poz. 106). 

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia w/w warunku, opóźnienia  

w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości 

realizacji przez Zamawiającego płatności z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności, nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odszkodowań/odsetek 

lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej wpłaty. 

§ 10. 

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

Informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Jeżeli  Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a 

   następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego, 

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót – naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu 

   poprzedniego. 

§ 11. 
 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie  

    rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną gwarancję w dniu podpisania umowy. 

4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależne od  

    uprawnień  wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na okres …....... miesięcy. 

 



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

  w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub pocztą elektroniczną) powiadomienia 

  przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

 

§ 12. 
kary umowne 

Strony ustalają odpowiedzialność na zasadzie kar umownych w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy – 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 8 

    pkt. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – 0,1% 

    wynagrodzenia netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 

    wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 0,1% 

    wynagrodzenia netto ustalonego w § 8 pkt. 1 za każdy dzień przerwy, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% 

     wynagrodzenia netto ustalonego w § 8 pkt. 1, 

5) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  

   przedmiotem są roboty budowlane wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia,  lub projektu jej  

   zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każdy nieprzedłożony Zamawiającemu projekt umowy o  

   podwykonawstwo lub projekt jej zmiany; 

6) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   

   o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną  

   Zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo lub kopię jej zmiany; 

7) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości   

   1 000,00 zł za każdą niedokonaną zmianę; 

8) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w  

   wysokości 10% wynagrodzenia brutto, którego bezpośredniej płatności dokonał Zamawiający na  

   rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w sytuacji, o której mowa w art. 143c  ust. 1  

   ustawy – Prawo zamówień publicznych; 

 9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

    - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

   za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zapłaty na ich rzecz, licząc od dnia następnego po dniu  

   wyznaczonym na dokonanie zapłaty; 

10) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane przez  

   Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę  

   w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy: 

a) w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów  

   o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez  

   Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie  

   umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za każdą osobę, wykonującą te czynności,  

   wobec której Wykonawca (lub podwykonawca) nie zachował wymogu zatrudnienia, 

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu  

   Zamawiającemu wykazu pracowników, 

11) za wykonywanie czynności przewidzianych dla kierownika budowy przez inne osoby niż  

   wskazana w ofercie i bez akceptacji Zamawiającego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia  

   umownego brutto, – za każdy dzień wykonywania tych czynności przez osobę niezaakceptowaną  

   przez Zamawiającego (kara umowna jest naliczana odrębnie w odniesieniu do każdej z osób  

   niezaakceptowanych przez Zamawiającego). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za nieterminowe przekazanie terenu budowy – 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 8 

    pkt. 1 za każdy dzień zwłoki, 

b) za uniemożliwienie przez Zamawiającego rozpoczęcia robót 0,1% wynagrodzenia netto 

    ustalonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 



c) za spowodowanie zwłoki w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn niezależnych od 

    Wykonawcy – 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 8 pkt. 1 za każdy dzień licząc od 

    następnego dnia po terminie, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem § 16 ust. 2 lit. a  

    –  w wysokości 5% wynagrodzenia netto ustalonego w § 8 pkt. 1. 

3. Łączna wartość kar umownych naliczonych stronie przeciwnej nie może przekraczać 25 % wartości  

   netto zamówienia określonego w § 8 pkt 1. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie  

   poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kar umownych  

   i wszelkich należności wynikających z umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 13. 
odbiory robót budowlanych 

1. Strony ustalają, że będą zastosowane komisyjne odbiory robót: 

a/ odbiory częściowe – na wniosek Wykonawcy – maksymalnie trzy, 

b/ odbiór końcowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

a. dziennik budowy, 

b. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

c. oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

d. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby i materiały budowlane 

są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

budowy). 

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się 

datę zgłoszenia gotowości odbioru robót budowlanych. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

    wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie  

    gwarancji,  rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

    o których mowa w § 14 niniejszej Umowy. 

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

    ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

    przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

§ 14. 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny brutto 

    przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę: …………………,… 

    (słownie: …………………………………………………………………………./100 złotych) 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostaje w formie: 

    ………………………………………  z dnia   …..2020 r.  

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na: 

    30% - na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi za wady, 

    70% - na zabezpieczenie zgodne z Umową wykonania robót. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 będzie zwrócone  

    Wykonawcy w  terminach i wysokościach jak niżej: 



a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez  

     Zamawiającego za należycie wykonane.  

b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu  rękojmi za wady. 

 

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

    w pieniądzu wnosi się na cały okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy  

    niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub  

    wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nie przedłużenia 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. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego  

    zabezpieczenia.  

§ 15. 
zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod  

    rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalne jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz 

    wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

    uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

    chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było   

    przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

następujących przypadkach: 

1) terminu realizacji przedmiotu umowy: zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia 

okoliczności – za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – skutkujących niemożnością 

dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie;  wówczas termin ten może 

ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, 

2) ustawowej wysokości stawki podatku VAT: zmiana jest dopuszczalna, jeżeli  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT  

dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia, wówczas strony dokonają odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia umownego, 

3) zmiany przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego z przyczyn, których  

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

4) zmiany rachunku bankowego, 

5) zmiany Podwykonawców, 

6) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (m.in. kierownika budowy, robót, 

inspektora nadzoru inwestorskiego z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, 

7) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej w sytuacji gdy 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej 

narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej,  

8) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy, 

9) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót.  

4. Zakres zmian postanowień umowy, wywołanych powyższymi przyczynami, powinien być  

     odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem rzeczowym, czasowym i finansowym. 
 

§ 16. 
umowne prawo odstąpienia od umowy 

1.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 



umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

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

    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie  

    w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

    okolicznościach, 

b)  rozwiązania firmy Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo 

    wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni. 
 

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

    oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane  

    Wykonawcy co  najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia. Umowne prawo odstąpienia należy  

    wykonać w terminie 30 dni od powzięcia informacji, o którejkolwiek okoliczności, o której mowa  

    w ust. 1.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące  

    obowiązki: 

a) 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, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na własny  

     koszt. 

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 

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

    odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy  

    urządzenie  zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

6. 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) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy – w terminie 10 dni od dnia 

     odstąpienia. 

7. Protokół inwentaryzacji robót w toku będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez  

    Wykonawcę. 

§ 17. 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia  

    publicznego  Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania  

    reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 

    roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nieudzielenia 

    odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do  

    wystąpienia na drogę sądową. 

§ 18. 

Prawa i obowiązki stron objęte niniejszą umową nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

§ 19. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które  

   mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej  

   na czas realizacji robót objętych niniejszą umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

 

 



 

a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio  

    z wykonawstwem robót, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

    pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także   

    ruchem pojazdów mechanicznych. 

§ 20. 

Wykonawca jest   zobowiązany do   zapewnienia   bezpiecznych   i   higienicznych   warunków   pracy 

pracownikom dostosowując je do obowiązujących przepisów i panującej sytuacji związanej  

z wirusem COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty z tym związane ponosi  

Wykonawca.    

§ 21. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawo budowlanego. 
 

§ 22. 
 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego  i 1 dla 

Wykonawcy. 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Oferta wykonawcy, 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

3.Opis przedmiotu zamówienia, 

4. Wykaz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 

1. ....................................       1. .........................................   

 

2. ………………………  


