Załącznik nr 10 do SWZ
Umowa nr 271. .2021 (wzór)
zawarta w Gościeradowie w dniu ……………… 2021 r.
pomiędzy
Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Gościeradów [ Gościeradów Folwark 1D, 23-275
Gościeradów], reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa – Janusza Paska,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
1) (w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)
………………………………………… [adres: ……………………………], wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej* REGON:
……………………… , NIP: ………………………………. , reprezentowanym przez
…………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
lub
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej)
P. ................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
…………………, posiadającym NIP: …….………….. oraz REGON ……………………….,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, działającą/ym osobiście
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, a odrębnie „Stroną”
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji , na podstawie ustawy z dnia
11 września 1019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 z póź. zm.), w przedmiocie „Przebudowy drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie
Chwałowice”, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje:
§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane:
„Przebudowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Chwałowice”. ”: na odcinku ok. 4,525
km etap I: 4+525 – 2+925 m (1600m), etap II: 2+925 – 0,000 (2925m).
Zakres rzeczowy robót obejmuje przebudowę drogi leśnej, wewnętrznej położonej w
leśnictwie Chwałowice. Szerokość istniejącej nawierzchni jest nieregularna i wynosi 3 do
3,5m. Orientacyjna powierzchnia planowanej przebudowy wyniesie około 2,7 ha. W pasie
drogi leśnej nie zinwentaryzowano sieci infrastruktury podziemnej jak i naziemnej.
Projektem zagospodarowania objęto istniejący ślad drogi oraz miejscami - teren znajdujący
się w pobliskim sąsiedztwie w przypadku korekty istniejącego przebiegu oraz w przypadku
lokalizacji mijanek i zjazdów na drogi boczne wymaganych przepisami pożarowymi. W
ramach projektowanej przebudowy powstanie pas jezdny o szerokości 3,5m z obustronnymi
poboczami gruntowymi (mieszanka piasek + kruszywo) o szerokości 0,75m, mijankami i
zjazdami na drogi boczne.
Prace budowlane obejmują:
- usunięcie zalegającego humusu z drogi i w bezpośrednim sąsiedztwie drogi,
- karczowanie pni koparką wraz z wywozem i zagospodarowaniem,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej konstrukcji drogi) wraz z
korektą sytuacyjno-wysokościową,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm grubości 25cm,
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- wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm grubości
10cm,
- remont przepustów poprzez wymianę części przelotowych i wykonanie obrukowań
wlotów i wylotów,
- oczyszczenie skarp, poboczy z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu,
- wykonanie zjazdów na drogi boczne oraz wymaganych przepisami mijanek o
konstrukcji jak droga główna,
- wykonanie poboczy z mieszanki minerałów (piasek + kruszywo),
- wykonanie nasypów i wykopów
Materiały oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atesty techniczne oraz
odpowiadać ustaleniom odnośnych norm. Roboty budowlane powinny być prowadzone
przez osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333) normami, warunkami
technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót
budowlanych tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr
47 poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w roku 2021 do zwiększenia zakresu robót
I etapu z jednoczesnym ograniczeniem zakresu robót II etapu w roku 2022.
Zwiększenie obejmować będzie wykonanie odcinka drogi o długości nie większej niż
1000,00 m w terminie do dnia 15.11.2021 r. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
zwiększeniu zakresu robót do dnia 15.10.2021r. Dodatkowy odcinek drogi winien być
wykonany w pełnym zakresie. Rozliczenie wyżej wymienionych robót odbędzie się w
oparciu o stawki jednostkowe przyjęte z kosztorysu ofertowego, a ilości z
wykonanych robót wynikających z obmiaru
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacją
projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione
lub przekraczają ilości przedmiaru robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.
4. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 3, będzie prowadziło do zwiększenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczającą 15 % wartości umowy,
wykonanie tych robót musi być poprzedzone aneksem do umowy. Wynagrodzenie z tytułu
realizacji robót będzie ustalone zgodnie z rzeczywistym wykonaniem ilości robót i zgodnie z
postanowieniami § 9 ust. 12-14 umowy.
5. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym
nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.
6. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie
budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są
konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie umowy jest uzależnione od wykonania
tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50%
wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej
umowy, poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót.
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w § 16
umowy.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w
ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, ma prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych

2

z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w
szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości
dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominięcie poszczególnych robót
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana ta nie stanowi istotnego
odstępstwa od projektu budowlanego.
9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w ust. 8 nie będzie
możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności:
a) gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały
wyszczególnione w przedmiarze robót lub
b) gdy roboty nie ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały również
ujęte w przedmiarze robót, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem
budowlanym a projektem wykonawczym,
c) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych kosztorysem
ofertowym,
- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie protokołu
konieczności.
10. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, sprawdzony przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, akceptowany przez Zamawiającego i podpisywany
przez: Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego oraz
Wykonawcę lub jego przedstawiciela. Bez zatwierdzonego protokołu przez
Zamawiającego Wykonawca nie może przystąpić do wykonywania robót.
11. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w ust. 8 lub protokołu konieczności, o
którym mowa w ust. 10 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio:
poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności.
12. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w
ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
Będą to, przykładowo, okoliczności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i
konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

§2.
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych
w umowie.
Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót
budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór
nad zgodnością wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz
właściwego inspektora pracy.
Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej.
Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji
projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.
Zamawiający jest także zobowiązany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
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b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania
niezbędnych zmian, jeżeli są wymagane, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy,
e) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
f) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,
g) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
h) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,
i) udziału w komisyjnym określeniu ilości wykonanych robót w przypadku odstąpienia od
umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, bądź w przypadku rozwiązania umowy.
8. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do odbiorów:
a) robót ulegających zakryciu,
b) robót zanikających,
c) częściowych,
d) końcowego całości robót,
e) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
9. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących
przedmiotem umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni
roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.
10. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów
robót w terminach wynikających z umowy.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

§3.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością
zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z
realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub
śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na
terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy,
chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający, za którą Zamawiający
ponosi odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone
szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za
jakość zastosowanych do robót materiałów.
Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w
postanowieniach umowy:
a) prowadzenia dokumentacji budowy,
b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji
umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
c) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,
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d) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli
spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i
STWiORB,
e) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez
Zamawiającego lub Wykonawcę,
f) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w
odbiorach robót,
g) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji jakości,
h) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do „dziennika budowy”, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,
i) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i
doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach
wykonania umowy,
j) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy,
k) wykonać na wniosek Zamawiającego, dla użytych materiałów (kruszywa łamanego)
badań laboratoryjnych wykonanych przez laboratorium drogowe lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,
l) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawców do udziału w realizacji umowy,
m) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich
7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:
a) „dziennik budowy”,
b) książkę obmiarów,
c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego ewentualnej aktualizacji,
b) dokumentacji powykonawczej,
9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości
do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich
zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej
roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.
10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego
Podwykonawcy jak za swoje własne działania i/lub zaniechania.
11. Od daty odbioru końcowego do daty sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego,
Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej
powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy i za którą ponosi odpowiedzialność
na zasadach ogólnych (tj. w oparciu o udzieloną gwarancję jakości oraz na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady), a spowodowanej:
a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego
dotyczy przedmiot umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji
przedmiotu umowy;
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem
Zamawiającego lub;
c) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.
12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi
on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy.
13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.
14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz
z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych
odbiorom częściowym.
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15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w
trakcie obowiązywania niniejszej umowy.

16. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby
wykonujące wskazane poniżej czynności:
- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia, w tym operatorów sprzętu
drogowego i budowlanego oraz osób wykonujących prace wykończeniowe, jeżeli
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisów kodeksu pracy,
- zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę.
§4.
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym
będzie realizowany przedmiot umowy.
2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej w
układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram powinien być sporządzony w
czytelny sposób w wersji papierowej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów
postępu w realizacji robót budowlanych.
3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz harmonogramu rzeczowo – finansowego na
terenie budowy.
4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w
jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy,
terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot
umowy oraz koszty poszczególnych robót.
5. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni roboczych od
daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi
ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ,
dokumentacji projektowej lub umowie.
6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia
Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 5 dni roboczych od daty
otrzymania tych uwag.
7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia
uwag w terminie określonym w ust. 6 będzie uważane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego.
8. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
9. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego,
w szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym
postępem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia.
Jeżeli Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag,
przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony.
10. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.
§5.
Materiały i urządzenia
1. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia we
własnym zakresie.
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2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie określonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom,
określonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte
do wykonania umowy.
4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczególności:
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 z póź. zm.) oraz STWiORB,
b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,
c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót
budowlanych,
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w
odrębnych przepisach oraz STWiORB.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają
wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu
umowy.
7. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w
terminie 15 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość
materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawcę wpisem w „dzienniku budowy”.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
10. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub
Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 18 poniżej.
11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru
inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz
zastąpienie materiałami zaakceptowanymi.
12. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.
13. Badania określone w ust. 12 Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.
14. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy.
15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót
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budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem.
16. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w placówce badawczej zaakceptowanej przez
Zamawiającego.
17. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań
dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczących materiałów lub robót
budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.
18. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat,
koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały
bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadają
odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.
§6.
Przedstawiciele stron
1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest:
.......................................................
2. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia obowiązków
Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do: bieżącej koordynacji robót
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z
harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z
dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i
pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić
Zamawiającemu na piśmie w terminie do 5 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. Czynności lub polecenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiększonej ilości robót w stosunku do projektu budowlanego lub
w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 5 dni od wystąpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
6. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.
7. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.
8. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:
.......................................................
9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki kierowania pracami i ustanawia kierownika
budowy w osobie ……………………………………… posiadającego uprawnienia budowlane
nr ……………, będącego członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr
…………………….
10. Kierownik budowy jest uprawniony do działania w granicach określonych art. 22 ustawy
Prawo Budowlane.
11. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną
osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do
zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w ust. 13 – 15 poniżej.
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12. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy.

13. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana Kierownika
budowy, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany
oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzącym do zawarcia umowy.
14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której
mowa w ust. 13 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w
najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku
personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i
nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.
15. Zmiana osób, o których mowa w ust. 13, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie
wymaga zmiany umowy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.

4.

§7.
Termin realizacji
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:
- etap I – ……… miesięcy od dnia podpisania umowy (odcinek 1600mb),
- etap II - ……… miesięcy od dnia podpisania umowy (odcinek 2925mb)
Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji usunąć wszystkie
wady ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy.
Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym
przejęciu terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości oraz „dziennik budowy” w
terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić
osobny przedmiot odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z
tych elementów określa harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w §4.
W terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru
końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których
dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na użytkowanie wymagają przepisy Prawa Budowlanego.
§8.
Odbiór robót
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub
która ulega zakryciu.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do
dziennika budowy.
Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie
później niż w terminie określonym w ust. 3.
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5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru
robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla
zbadania tych robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za
wykonane roboty i przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy.
7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części
robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru
Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.
8. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na
podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. Kosztorys powykonawczy, o którym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i
odebranych robót.
10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika
budowy wpisanego do „dziennika budowy” i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu
gotowości do ich odbioru. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru
pisemnie na adres Zamawiającego.
11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego
wpisem do „dziennika budowy” w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególności: „dziennik budowy”, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli
jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.
13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do
współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy
udziale których wykonał przedmiot umowy.
15. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż w ciągu 14 dni
roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do „dziennika budowy” i
poinformowaniu Zamawiającego.
16. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z
powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może
przerwać odbiór częściowy lub końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania
robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich
techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.
17. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru
końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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19. Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi w formie pisemnej
Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru. Za datę zakończenia robót przyjmuje się
datę zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru robót całego przedmiotu niniejszej
umowy – bez uwag ze strony Zamawiającego.
20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać
Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
21. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.
22. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
23. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w
okresie rękojmi, przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi
(w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu oceny robót
związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.
24. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy.
25. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od
tego, który z podanych okresów jest dłuższy).
26. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy),
w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę
wszystkich obowiązków wynikających z umowy.
27. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół
odbioru ostatecznego.
28. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady,
o których mowa w ust. 27, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą
roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny
zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji
(i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji).
Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest
zobowiązany usunąć wady.
§9.
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości
- netto: … zł (słownie: … złotych),
- podatek VAT: … zł (słownie: … złotych),
- brutto w wysokości … zł (słownie: ….... złotych),
z czego:
- etap I: 4+525 – 2+925 m (1600m) - ………………………….. zł netto,
- etap II: 2+925 – 0,000 (2925m) - ………………………………zł netto.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
określonymi niniejszą umową.
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4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót
budowlanych ustalonych na podstawie obmiarów sprawdzonych przez Inspektora nadzoru i
cen jednostkowych wynikających z oferty Wykonawcy zaakceptowanej przez
Zamawiającego.
5. Rozliczanie wykonanych robót będzie się odbywało etapowo, przewiduje się:
- jedną fakturę częściową, po dokonaniu odbioru oraz spisaniu protokołu częściowego, - po
wykonaniu co najmniej robót ziemnych i podbudowy,
- jedną fakturę końcową po wykonaniu wszystkich robót i dokonaniu końcowego
odbioru robót oraz spisaniu z niego protokołu końcowego.
6. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego
protokół odbioru częściowego robót budowlanych, do którego Wykonawca załączy m. in.
tabelaryczne zestawienie wartość wykonanych robót, narastająco od początku trwania
umowy oraz kosztorys powykonawczy. Protokół stanu zaawansowania podpisany będzie
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie za wykonane
roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie zatwierdzonego
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (bez uwag ze strony
Zamawiającego).
7. Wszystkie płatności za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy są dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru robót, w terminach określonych umową na
podstawie wystawionych faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy.
8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą
realizowane w złotych polskich.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie
z podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane z
wykonywaniem robót.
10. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszemu
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i
dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.
12. Wynagrodzenie umowne za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w §1 ust. 3
zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:
a) jeżeli roboty wynikające z §1 ust. 3 umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest
zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia Zamawiającemu wyliczenia
sprawdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z §1 ust. 3. z zastosowaniem metody, o
której mowa w ust. 12a powyżej, Wykonawca powinien przedłożyć do sprawdzenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny
jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od
średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane,
aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.
13. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 12 powyżej oraz przedstawi
Zamawiającemu do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w
§1 ust. 3 umowy przed rozpoczęciem tych robót.
14. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie
wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 12 powyżej, Zamawiający wprowadzi
korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 12.
15. Z wnioskiem o odbiór częściowy lub końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy (kosztorys powykonawczy).
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16. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia
należytego wykonania umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.

17. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty
doręczenia tej faktury lub rachunku do siedziby Zamawiającego z uwzględnieniem
potrąceń wynikających z umowy, na kwoty kosztorysu powykonawczego za
wykonane roboty, zgodnie z protokołami odbioru robót.
18. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu
względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia
muszą potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.
19. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci
wymagalnego
wynagrodzenia
przysługującego
Podwykonawcy
lub
dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
20. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doręczenia wezwania Wykonawcy.
21. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20,
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się
należy,
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
22. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 19, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT oraz
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie
określonym w ust. 25 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
23. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź
złożonej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
24. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będą wystawione przez
Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust. 17, przedstawione
Zamawiającemu wraz:
a) z protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą
wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub do którego będą załączone protokoły
odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców
w ramach odbieranego etapu robót,
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b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich
roboty, dostawy i usługi,
c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie
więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i
dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę
lub przez Podwykonawców,
d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót
budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie
były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych
podwykonawców w tym zakresie.
25. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o
których mowa w ust. 24, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich
stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia
przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 24, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek
ustawowych za opóźnienie.
26. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami
o płatność.
27. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 26
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru
robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym
wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co
do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.
28. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 20 i wykaże
niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust.
20, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
29. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 20 i potwierdzi
zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 20,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.
30. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną
za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wykonanych robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.
31. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia i będzie
dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub usług.
32. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej
płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości
kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

14

33. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za
uzasadnioną.
34. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność się
należy, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem zobowiązania Zamawiającego
względem Wykonawcy w zakresie objętym zdeponowaną kwotą.
35. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie
do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z
umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy
cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
określonymi umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie
kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych niniejszą umową.
36. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę
okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez
Zamawiającego Wykonawcy.
37. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym
zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót
do wysokości objętej płatnością końcową.
38. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających z
umów podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości kwoty brutto określonej w ust. 1.
39. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
40. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia
za każdy dzień zwłoki.
41. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności –
Wykonawcy nie wolno dokonywać przelewów jakichkolwiek wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§10.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach
ustawy Pzp na kwotę równą ceny całkowitej podanej w ofercie tj. kwotę .................... zł
(słownie: ............................................................).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie
..................................................
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
o zapłatę kar umownych wobec Wykonawcy.
Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc
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wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
7. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70 % zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót.
8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
wynosząca 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …)
PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.
11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w
ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu
zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
13. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w
dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.
15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

1.

2.

3.
4.

§11.
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot
umowy: …………………….…….……………… a Podwykonawcom powierzy wykonanie
następujących
robót
budowlanych
stanowiących
przedmiot
Umowy:
………………………………………………………………….………………………
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga
uprzedniej zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub
zaniechania.
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności,
iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 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: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
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b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót

5.

6.
7.

8.

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia
określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i które zostały
szczegółowo opisane,
c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować
w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej
takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom
określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i
sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach
osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących
realizacji umowy o podwykonawstwo,
h) zakazane będzie dokonywanie przelewów wierzytelności z umowy podwykonawczej bez
zgody Zamawiającego,
i) nie będą przewidziane żadne formy pieniężnych zabezpieczeń wierzytelności
wykonawcy w stosunku do podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od
zwrotu
zabezpieczenia
należytego
wykonania
umowy
Wykonawcy
przez
Zamawiającego.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Za dzień
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przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu
Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 7.
9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzeżenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
szczególności w następujących przypadkach:
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo,
określonych w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników
do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. f.
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa
w ust. 7,
c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy,
której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez
Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być
realizowana przez ………. (podmiot trzeci), na zasoby którego Wykonawca powoływał
się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu,
d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez
Podwykonawcę;
e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przez Zamawiającego,
f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany niniejszą umową dla tych robót,
g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie niniejszej umowy.
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych
w ust. 9. Sprzeciw o którym mowa wyżej, złożony przez Zamawiającego Wykonawcy i
Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy - wywołuje także skutki wskazane w
przepisie art. 6471 § 1 kodeksu cywilnego chyba, że zostanie w całości uwzględniony przez
wykonawcę i podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę.
13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu sporządzonego w formie pisemnej.
14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1, oraz umów
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu

18

obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub usług o wartości większej niż 50 000,00 zł.
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 13 powyżej.
19. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 17,
stosuje się zasady określone w ust. 7 – 13 powyżej.
20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących
podwykonawstwa, określonych niniejszą umową, nie dają rękojmi należytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub
usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

1.
2.
3.

4.

5.

§12.
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ….. lat od daty odbioru końcowego robót, na zasadach
określonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące
przedmiot umowy, nieodpłatnej gwarancji jakości na okres …… miesięcy, licząc od daty
odbioru końcowego robót na warunkach określonych w załączniku nr 2 do umowy.
W dacie zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest doręczyć
Zamawiającemu podpisany dokument gwarancyjny zgodny z załącznikiem nr 2 do umowy.
Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku niedoręczenia powyższego dokumentu
Wykonawca i tak związany będzie warunkami gwarancji jakości tam opisanymi, które
stanowią integralną część niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych.
Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym.

1.

2.
3.

4.

§13.
Kary i odszkodowania
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących
tytułów:
1) za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy –
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
liczony od dnia zakończenia robót określonego w § 7 ust. 1 umowy;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi lub
gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na
usunięcie wad;
3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;
4) w przypadku niewykonania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto;
5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokości 500,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek,
6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdą nieprzedłożoną
kopię umowy lub jej zmiany,
8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 Pzp - w wysokości 500,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek,
9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową
– w wysokości 1 000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek;
10) w przypadku stwierdzenia, że:
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren
budowy i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub
b) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub
c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w
umowie o podwykonawstwo,
– karę w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki stwierdzony
przypadek,
Jeżeli wartość szkody Zamawiającego przekracza wysokość kary umownej zastrzeżonej w
niniejszej umowie Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad przekroczy 14 dni,
Zamawiający ma prawo – niezależnie od naliczenia kar umownych – powierzyć wykonanie
robót lub usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy, naliczenia kar umownych
oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu umowy i usunięciu wad przekroczy 30 dni.
Kary umowne będą płatne w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę
wezwania do ich zapłaty, przy czym strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający ma prawo
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potrącenia wszelkich kar umownych z należnej do zapłaty faktury Wykonawcy
i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednoczesnego dochodzenia kar umownych zarówno
za niewykonanie, jak i za nienależyte wykonanie niniejszej umowy. Kary umowne mogą być
dochodzone przez Zamawiającego także w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy.
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony może
wynieść 20% wartości netto zamówienia.

1.

2.

3.
4.

§14.
Odstąpienie od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia
przez niego informacji o poniższych okolicznościach:
a) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z postanowieniami umowy;
b) zostanie ogłoszona upadłość, wszczęte zostanie postępowanie restrukturyzacyjne lub
likwidacyjne przedsiębiorstwa Wykonawcy;
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy na kwotę co najmniej
50 000,00 zł.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem
nieważności i zawierać uzasadnienie.

§15.
Rozstrzyganie sporów
Ewentualne spory, mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony będą starały
się załatwić polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, będą
rozpatrywane na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego
i zgodnie z prawem polskim.
§16.
Zmiany postanowień umowy
1. Strony umowy są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian innych, niż zmiany
zdefiniowane w art. 455 ustawy Pzp, na warunkach określonych w ust. 2 i 3.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 7 ust. 1
umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu
zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (udokumentowane w „dzienniku”
budowy i trwające powyżej 3 dni) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, STWiORB,
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
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c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do

3.

4.
5.

6.
7.
8.

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie odnoszącym się do:
materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu umowy,
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art.
36a ust. 1 Prawa Budowlanego,
c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
d) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3
Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót
na podstawie ust. 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub
zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do
pisemnego przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
nieważności.
W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
§16.
Kontrola zatrudnienia
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1.

2.

3.

4.

5.

Zamawiający wymaga stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych,
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców na
podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności określone w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, tj. prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych, operatorów sprzętu i
prace fizyczne instalacyjno-montażowe, związane z wykonaniem zamówienia których,
wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą
wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. Zamawiający wymaga:
a) aby Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót dostarczył Zamawiającemu
Wykaz Pracowników, o których mowa w § 3 ust. 16 przewidzianych do wykonania
robót związanych z realizacją Umowy, zwanych dalej „Wykazem Pracowników”,
b) aby Wykaz Pracowników był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy
nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników,
c) aby Wykaz Pracowników zawierał imię i nazwisko pracownika, stanowisko oraz okres
obowiązywania umowy na podstawie której jest zatrudniony.
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez
Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia
zgodnie z § 3 ust. 16 osób wykonujących roboty związane z realizacją Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, na każde wezwanie Zamawiającego:
a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu zgodnie z § 3 ust. 16 osób wykonujących czynności związane z realizacją
Umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie,
b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa pracy przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w zakresie zgodności z § 3
ust. 16 Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

§17.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności
przepisy:
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),
b) Kodeksu cywilnego.
2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej rękojmi za wady i
gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego niezwłocznego zawiadamia
Zamawiającego o:
• zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
• wszczęciu w stosunku do niego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;
• wszczęciu w stosunku do niego postępowania likwidacyjnego;
• zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy;
• zmianach w składzie osób reprezentujących Wykonawcę.
§18.
Integralną częścią niniejszej umowy są postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 do umowy – Kopia oferty Wykonawcy.
2. Załącznik nr 2 do umowy – Wzór dokumentu gwarancyjnego.
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§19.
1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
2. Niniejszą umową Strony są prawnie związane od chwili jej podpisania.
3. Do umowy stosuje się prawo polskie.

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 2 do umowy
…………………………
(pieczęć firmy)
Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Chwałowice”
………………………………………. , zwany dalej Gwarantem, będący Wykonawcą zadania w
ramach umowy nr …………………. z dnia ………………….. r. (zwanej dalej: Umowa)
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:
Skarb Państwa – Nadleśnictwem Gościeradów, Gościeradów Folwark 1D, 23-275
Gościeradów, reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościeradów – Janusza
Paska, zwany dalej Zamawiającym.
§1
Gwarant udziela Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na wykonane roboty
budowlane oraz zapewnia, że roboty te zostały wykonane w wysokiej jakości [bez wad],
zgodnie z Umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami
prawa.
§2
Niniejsza gwarancja jakości obejmuje wady, które ujawniły się po odbiorze końcowym
przedmiotu Umowy, przy czym Gwarant w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć
również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone
Gwarantowi przed upływem okresu gwarancji jakości. W ramach niniejszej gwarancji jakości
Zamawiający może także domagać się usunięcia wad i szkód, które zostały spowodowane
przez te wady fizyczne, o których mowa w art. 556 i 5561 k.c., a także szkód powstałych w
trakcie usuwania tych wad.
§3
1. Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres ……. miesięcy od dnia odbioru
końcowego przedmiotu Umowy.
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest
uprawniony do:
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy przedmiot Umowy lub
jego część był już dwukrotnie naprawiany - do żądania wykonania całości bądź części
przedmiotu umowy na nowo na koszt Gwaranta;
b) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i
utracone korzyści), za szkody jakich doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad;
c) żądania od Gwaranta kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie
odbioru lub w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 9 ust. 1 umowy o roboty budowlane z dnia ……… r. (nr …………..), za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia następnego po upływie terminu
wyznaczonego na usunięcie wad.
3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowiązany do:
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym
usunięcie wady może nastąpić również poprzez wykonanie całości bądź części przedmiotu
umowy na nowo na koszt Gwaranta; ;
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b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wykonania całości bądź
części
przedmiotu
umowy
na
nowo
na
koszt
Gwaranta;
;
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 b);
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 2 c);
Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w przepisach
Kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody.
4. Ilekroć w postanowieniach niniejszej gwarancji jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to
rozumieć również wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy na nowo na koszt
Gwaranta.
§4
1. Zawiadomienie o wadach zostanie zgłoszone Gwarantowi: faksem, pocztą elektroniczną lub
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na poniższe numery bądź adres Wykonawcy:
Tel./faks: ……………..
Adres: ……………………….
Adres elektroniczny: …………………………….
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona
zostanie w formie pisemnej.
3. Wszelkie pisma kierowane do Stron należy wysyłać na adres podany w ofercie.
4. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 3 powyżej Strony obowiązane są
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod rygorem
uznania, że korespondencja wysłana pod ostatnio znany adres została skutecznie doręczona;
5. Gwarant jest zobowiązany do pisemnego niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o
złożeniu wniosku o upadłość lub likwidację, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
zawieszenie działalności lub zmianie osób reprezentujących Gwaranta.
§5
1. Jeżeli Gwarant kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiający określi dzień
i miejsce oględzin miejsca ujawnienia się wad.
2. Na okoliczność oględzin zostanie sporządzony protokół oględzin zawierający poczynione
ustalenia.
3. Niestawienie się Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie
równoznaczne z uznaniem przez Gwaranta wad zgłoszonych przez Zamawiającego.
§6
1. Gwarant zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji jakości usuwać wady ujawnione w
wykonanym przedmiocie Umowy w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez
Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy wady te usunąć się nie dadzą Gwarant zobowiązany będzie do wykonania
na nowo całości lub części wadliwych robót, na swój koszt.
3. Gwarant nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudności.
§7
Jeżeli Gwarant nie będzie wykonywał swoich obowiązków gwarancyjnych lub wykonywać je
będzie nienależycie albo odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie, Zamawiający ma
prawo zlecić podmiotom trzecim zastępcze usunięcie takich wad na koszt i ryzyko Gwaranta
[wykonanie zastępcze]. Takie działanie nie zwalnia Gwaranta ze zobowiązań wynikających z
tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
§8
Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu odbioru
robót z usuwania wad (bez uwag ze strony Zamawiającego).
§9
Zastrzeżone wyżej kary umowne, odszkodowanie lub koszty zastępczego wykonania płatne są
przez Gwaranta w terminie 14 dni licząc od otrzymania wezwania do ich zapłaty.
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§10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
2. Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
………………………., dnia ………..………….
………………………………………
(podpis Gwaranta )

27

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Gościeradów, Gościeradów
Folwark 1D, 23-275 Gościeradów;

▪

w przypadku pytań proszę o kontakt z administratorem danych, dane kontaktowe j.w.

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Przebudowa drogi leśnej
nr 16 w Leśnictwie Chwałowice” – umowa nr 271.

.2021 z dnia

………….r. prowadzonym w

trybie podstawowym bez negocjacji;
▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, nie dłużej niż w terminach przewidzianych
prawem;

▪

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;

▪

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

▪

posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪

nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
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