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K-ZP.251.43.2018         Załącznik nr 4 

 

U M O W A NR ……..….. - WZÓR 

 

zawarta w Chełmie w dniu …………….. 2018 r. pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, 

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, NIP: 563-20-77-608, REGON 110607010 zwaną w treści umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………..,  

a 

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

 

zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą", a łącznie Stronami.  

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późn. zm.), została zawarta 

umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: „Wykonanie renowacji oraz 

odbudowy gzymsów na budynku Rektoratu PWSZ w Chełmie”. 

2. Szczegółowy zakres robót podany jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym, załącznik do 

niniejszej umowy.  

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 

wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej 

zawodowej staranności zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osób. 

2. Wykonawca oświadcza, że określając cenę ryczałtową w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty 

związane z realizacją niniejszej umowy, oraz zapoznał się z przedmiotem zamówienia, miejscem 

wykonywania robót oraz  warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę 

zamówienia oraz że należycie ocenił wartość przedmiotu umowy, a przedmiary robót zostały potraktowane 

przez strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z  realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, objętych 

przedmiotem zamówienia - w ilości nie mniej niż …. osób, będą zatrudnione przez 

Wykonawcę/Podwykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1502 ze zm.). 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami tymi mogą być: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
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złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

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

wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

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

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

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

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z 

ww. pracownikami w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5, będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, co 

będzie skutkować naliczeniem kar umownych zgodnie z § 16 ust. 2 lit. h) umowy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy należy:  

1) Wykonawca jest także zobowiązany w szczególności do: 

 dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy 

zgłoszeń i zawiadomień do odpowiednich organów, instytucji, osób, w tym do 

………………………………… 
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 uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji,  zezwoleń,  zgód,  potwierdzeń, 

opinii, uzgodnień  i  stanowisk  organów  administracji i  innych  właściwych instytucji  i  osób, w 

zakresie umożliwiającym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy); 

2) wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz  obowiązującymi  

przepisami,  w terminach z niej wynikających; 

3) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi w  tym  zakresie  przepisami  szczegółowymi  oraz  polskimi  normami  

wprowadzającymi  normy  europejskie  lub europejskie aprobaty techniczne; 

4) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami; 

5) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób  

i mienia, ochrony przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej  i  prywatnej.  W 

przypadku,  gdy  w wyniku niewłaściwego  prowadzenia  robót  przez Wykonawcę nastąpi  ww.  

uszkodzenie  lub  zniszczenie, Wykonawca  na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność; 

6) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogą doznać 

Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także 

związane z nienależytym wykonaniem. Wykonawca ogrodzi i zabezpieczy miejsce i teren 

prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich oraz zapewni bezpieczne korzystanie z terenu 

bezpośrednio przylegającego do terenu budowy; 

7) wykonanie  przedmiotu  umowy  przy  użyciu  materiałów  własnych,  o  jakości  zatwierdzonej  przez  

upoważnioną osobę Zamawiającego,  wskazaną w  §  6  ust.  1  pkt  1)  umowy.  Zastosowane  materiały  

muszą być oznaczone zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 

92, poz. 881 ze późn. zmianami) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. – Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami); 

8) zorganizowanie, a następnie po wykonaniu przedmiotu umowy, zlikwidowanie zaplecza robót na 

własny koszt; 

9) utrzymanie  terenu  robót  w  należytym  porządku,  po  zakończeniu  prac  uporządkowanie  i 

przekazanie  go Zamawiającemu  przed  odbiorem  robót.  Wykonawca  ma  prawo  składować 

materiały  budowlane  w  zakresie i rozmiarze ustalonym z inspektorem nadzoru, w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego; 

10) ponoszenie kosztów wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21); 

11) prowadzenie prac w taki sposób i w takich godzinach by prace przebiegały w sposób jak najmniej 

uciążliwy dla użytkowników budynku, gdyż prace prowadzone będą w czynnym budynku; 

12) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas odbioru 

wad; 

13) dokonywanie bezpłatnych napraw w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości; 

14) objęcie  funkcji  Kierownika  Budowy przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia tj: uprawnienia 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w  specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 

r., poz. 240 póź. zm.) oraz kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi, przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie terenu budowy, 
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2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 

4) przeprowadzenie odbioru robót. 

§ 4 

Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w okresie do 31 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem 

ust. 2.  

2. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających z: 

1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ 

na terminowość wykonywania robót; 

2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności; 

3) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w 

szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym 

okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  2,  Wykonawca  w  formie  pisemnej  zgłosi  niezwłocznie  

Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności.  

§ 5 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

1. Całkowita cena wykonania przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi:  

1) wartość bez kwoty podatku VAT:  ………………….. złotych (słownie: 

………………………………………………………….),  

2) podatek VAT według stawki …. %, tj.: ……………………..złotych (słownie: 

………………………………………………………….),  

3) wartość z kwotą podatku VAT - cena umowy: ………….. złotych (słownie: 

…………………………………………………………..),.  

2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie rozliczane fakturami częściowymi, przelewem na 

konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury, w oparciu o protokół odbioru bez 

zastrzeżeń prac / części robót wykonanych w całości (100%), podlegających – zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym – odbiorowi częściowemu, jednak nie wcześniej niż po przedstawieniu przez 

Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 10 zdanie 1, o ile przewidziano udział 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) przy realizacji umowy. 

3. Wynagrodzenie za realizację robót budowlanych będzie rozliczane na podstawie faktur częściowych nie 

częściej niż jeden raz w miesiącu, za odebrane części prac podlegających odbiorowi zgodnie z załącznikiem 

nr 2, przy czym suma kwot na fakturach częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1 umowy, a pozostałe 10% będzie płatne na podstawie faktury końcowej. 

4. Protokoły odbioru części prac dla ich zafakturowania sporządza Wykonawca a podpisują kierownik budowy 

i inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego 

5. Faktury  wystawione  bezpodstawnie  lub  nieprawidłowo  zostaną zwrócone  Wykonawcy.  Okresy  płatności 

rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
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6. Jako  zapłatę faktury  rozumie  się datę obciążenia  rachunku  bankowego  Zamawiającego.  Termin  uważa  

się za zachowany  jeżeli  obciążenie  rachunku  bankowego  Zamawiającego  nastąpi  najpóźniej  w  ostatnim  

dniu  terminu płatności.  

7. Zamawiający dopuszcza prawo zmiany ceny umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3), gdy nastąpi zmiana 

stawki podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku zmiany  stawki podatku VAT, strony umowy 

sporządzą aneks do umowy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, 

uwzględniającej obowiązującą stawkę tego podatku.  

8. W sytuacji, gdy materiały budowlane określone w ofercie, a następnie w umowie, przestały być 

produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem, Wykonawca może 

zaproponować inny materiał o parametrach nie gorszych od podanych w ofercie, spełniające warunki 

określone w zaproszeniu do składania ofert, za cenę określoną w ofercie i umowie.  

9. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót niewykonanych, 

uznanych przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą Wykonawcy oraz Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości 

wynikających z kosztorysów uproszczonych wraz z zestawieniem materiałów stanowiących załącznik do 

oferty Wykonawcy. 

10. Najpóźniej na 10 dni roboczych przed upływem 30 dniowego terminu zapłaty faktury, o którym mowa w 

ust. 2 powyżej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niebudzący wątpliwości dowód (w szczególności 

oświadczenie podwykonawcy(ów) lub bankowe potwierdzenie realizacji płatności na rzecz 

podwykonawcy(ów)), że dokonał zapłaty wynagrodzenia podwykonawców, odpowiadającego czynnościom 

i pracom objętym treścią załącznika do niniejszej umowy oraz odpowiednio niebudzący wątpliwości dowód 

(w szczególności oświadczenie dalszych podwykonawców, lub bankowe potwierdzenie realizacji płatności 

na rzecz dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych prac, potwierdzające, że 

wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane. W przypadku dostarczenia dowodów na potwierdzenie 

realizacji płatności na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców), o których mowa wyżej w 

terminie późniejszym niż 10 dni roboczych, lecz nie później niż na 1 dzień przed terminem płatności faktury, 

Zamawiający wystawi Wykonawcy do faktury notę zmieniającą termin zapłaty faktury o ilość dni 

odpowiadającą opóźnieniu w stosunku do wymaganego terminu dostarczenia dowodów. Jeżeli Wykonawca 

nie dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, wówczas przedstawi listę niezapłaconych 

wierzytelności podwykonawców z tytułu wynagrodzenia objętego bezpośrednio bieżącą fakturą oraz 

szczegółowym określeniem przyczyn opóźnienia w zapłacie. Lista niezapłaconych wierzytelności powinna 

obejmować termin wymagalności każdej wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do dokonania 

zapłaty każdej wierzytelności zawierające, co najmniej: nazwę (firmę) podwykonawcy i datę umowy o 

podwykonawstwo z podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, numer i datę faktury, protokół 

odbioru. W przypadku niedostarczenia dokumentów przez Wykonawcę w określonych umową terminach, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty części odpowiadającej wierzytelnościom, dla których 

Wykonawca nie przedstawił dowodów płatności na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców). 

Zamawiający na każdym etapie realizacji niniejszej umowy będzie upoważniony do dokonania zapłaty 

należności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na rzecz podwykonawcy 

zaakceptowanego przez Zamawiającego, co będzie miało skutek prawidłowego spełnienia takiego 

świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w tej części wynagrodzenia. Zamawiający może z tego 

upoważnienia skorzystać w szczególności, jeżeli Wykonawca nie wykaże, że dokonał zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia bez odsetek na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), lub w celu dokonania 

rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na co 
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najmniej 7 dni roboczych przed planowaną realizacją bezpośredniego przelewu na konto podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy), powiadamia Wykonawcę o powyższym zamiarze. 

11. Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego podwykonawcy może wnieść pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający w razie wniesienia przez Wykonawcę pisemnych uwag w 

terminie 7 dni od doręczenia mu pisma Wykonawcy jest uprawniony do: 

a) zaniechania przez niego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w razie wykazanie przez 

Wykonawcę niezasadności roszczenia podwykonawcy; 

b) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykazał on zasadność takiej 

zapłaty udokumentowaną przedłożonymi Wykonawcy fakturami lub rachunkami; 

c) złożenia do depozytu sądowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy. 

12. Bezpośrednia zapłata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek i 

dokonywana jest na podstawie dokumentu potwierdzającego prawidłowość wykonania robót wykonanych 

przez Podwykonawcę. 

13. Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia bez odsetek bezpośrednio 

podwykonawcy z wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin płatności tak, aby przed zapłatą przez 

Zamawiającego faktury końcowej, zostały zapłacone przez Wykonawcę wszystkie faktury podwykonawców. 

15. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca, na zasadzie art. 6471 § 5 

KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy PZP, jest współodpowiedzialny z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w 

Chełmie, za zapłatę wynagrodzenia swoim podwykonawcom, w związku z czym, gdyby Zamawiający jako 

współdłużnik solidarny zapłacił takie należne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest 

zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki, w tym 

w szczególności zapłacone wynagrodzenie podwykonawców, odsetki za opóźnienie w płatności, 

uzasadnione i poniesione koszty obsługi prawnej Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej rynkowym 

stawkom za taką obsługę, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do 

zapłaty. Zamawiający może potrącić wymienione należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Zapisy określone w ust. 11-15 mają zastosowanie także do dalszych podwykonawców. 

§ 6 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem czynności i prac 

powierzonych podwykonawcom. 

2. Zakres i wartość czynności, jak i prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców wraz z 

podaniem ich nazw (firm), wysokością należnego na ich rzecz wynagrodzenia oraz zaakceptowaną przez 

Zamawiającego kopią umowy o podwykonawstwo z nimi zawartą stanowi lub będzie stanowił w przyszłości 

załącznik do umowy i będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu przez 

Wykonawcę kolejnych podwykonawców (dalszych podwykonawców) w  trakcie realizacji umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu 

projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót 

budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
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umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy, projektu 

zmiany umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia 

przez projekt umowy albo projekt zmian umowy bądź umowę o podwykonawstwo lub zmianę tej umowy 

wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub gdy przewidują one termin 

zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

faktur lub rachunków, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy 

roboty budowlanej dostawy lub usługi, Zamawiający może zgłosić podwykonawcy odpowiednio 

zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia mu projektu umowy lub 

projektu zmian umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii przedmiotowej umowy lub jej 

zmiany. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu w powyższym terminie uważa się 

za wyrażenie przez niego zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę bądź odpowiednio 

za akceptację umowy lub jej zmiany Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana umowy o 

podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą wymaga przedłożenia mu 

pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy lub jej zmiany. Przez zmianę umowy 

Zamawiający rozumie w szczególności powierzenie części robót podwykonawcy innemu niż wskazany w 

załączniku nr 2 do umowy, modyfikację zakresu robót, czy ich wartości, zleconych danemu podwykonawcy. 

4. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub 

zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie opisanym w niniejszej umowie, Wykonawca 

(podwykonawca) zobowiązany będzie skierować do Zamawiającego umotywowany i uzasadniony wniosek 

o zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz z projektem umowy 

(zmiany umowy) o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach 

robót budowlanych, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy (zmiany umowy) 

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 3 zdanie 1. niniejszego paragrafu umowy. 

5. Zawarcie przez Wykonawcę umowy lub jej zmiany z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą wymaga 

zgody Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za 

działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania. 

7. Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) 

rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie 

krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego. 

8. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem przez 

Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) umowy. Nie 

wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do 

natychmiastowego usunięcia z placu budowy, podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od 

Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. 

9. W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót przed akceptacją umowy o 

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub jej zmiany przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3 

lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z 

podwykonawcą (dalszym podwykonawcą): 

a) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

b) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na inwestycji, w 

tym przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) do czasu przedstawienia przez Wykonawcę albo 
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podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o 

podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy 

o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę 

(podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie określonym w ust. 

3 i 4 umowy, niewykonanie robót budowlanych w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, 

spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane będzie jako zwłoka Wykonawcy,  

c) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do 

czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub 

kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z 

podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy o 

podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą). 

10. Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania dalszych naruszeń, o których mowa w 

ust. 9 i braku ich usunięcia w wyznaczonym terminie, uprawniony będzie ponadto do odstąpienia od 

niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uzyskania 

informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), pomimo 

nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie z nimi umowy bądź jej zmianę W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

11. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni protokół z uprzedniego 

odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) i podwykonawcami 

(dalszymi podwykonawcami). 

12. Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu niniejszej umowy jest każdy podmiot (osoba 

fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) wykonujący na 

podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), zwanej umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek 

roboty budowlane lub innego rodzaju prace (także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z 

montażem, dostawy z montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy, z wyłączeniem kierownika robót. 

13. Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że podwykonawca (dalszy 

podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy realizacji umowy o podwykonawstwo posiadają 

uprawnienia lub inne zasoby pozwalające im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu 

postawione przez Zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 3 SIWZ. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z 

którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, 

która zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam 

spełniają ww. warunki. 

14. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej dla swej ważności. 

15. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 

takie same jak postanowienia niniejszej Umowy, za wyjątkiem postanowień, które ze swojej istoty odnoszą 

się indywidualnie tylko do stosunków pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i nie będą sprzeczne z 

postanowieniami niniejszej Umowy oraz zawierać będzie w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót przewidzianych do wykonania, ze wskazaniem elementu Harmonogramu Wykonawcy 

zlecanych podwykonawcy, który będzie zgodny z przedmiotem niniejszej Umowy, 

b) terminu realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy, 
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c) wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne podwykonawcy za zlecony mu zakres 

robót nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres robót, 

d) zasad płatności za wykonanie robót przez podwykonawcę, z zastrzeżeniem, że zasady rozliczenia przez 

Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy będą analogiczne do zasad rozliczenia przez 

Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

e) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że 

termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

f) kar umownych należnych Wykonawcy od podwykonawcy z tytułu: 

 braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy, 

 nie przedłożenia do zaakceptowania Wykonawcy bądź Zamawiającemu projektu umowy, której 

przedmiotem są roboty budowalne z dalszym podwykonawcą lub projektu jej zmiany, 

 nie przedłożenia Wykonawcy bądź Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy z dalszym podwykonawcą lub jej zmian, 

g) rozwiązanie umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy. 

16. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto 

niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie 

wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).  

17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie o podwykonawstwo. 

18. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie („Konsorcjum”), umowy o 

podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich członków Konsorcjum. W przypadku, w 

którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum, odpowiada solidarnie wobec 

Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec podwykonawców  zaspokojone 

przez Zamawiającego. 

19. Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo rezygnacji z 

podwykonawcy, na zasoby którego wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 Pzp, 

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, pod 

warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymaganym 

w trakcie postępowania. 

Ustęp 19 zostanie usunięty jeżeli wybrany Wykonawca, w złożonej ofercie, nie powoła się na zasoby innego 

podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1-6 Pzp 

 

§ 7 

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

1. Zamawiający ustanawia osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia 

a) .......................................................... 

b) …………………………………….. 
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Osoby wymienione w lit. a) – b) nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, ustanawia osoby przewidziane do realizacji umowy, posiadające: 

1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej oraz doświadczenie wskazane w ofercie - ……………………………………- Kierownik budowy; 

3. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw wobec osoby lub 

osób wymienionych w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do jej lub ich zmiany w 

terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wykazanych w ust. 2 oraz przeznaczonych zgodnie z ofertą do 

realizacji umowy w treści oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i 

dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności z powodu choroby lub innych 

zdarzeń losowych powodujących niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu obowiązków, a 

wskazane w zastępstwie osoba lub osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające, 

co najmniej wymagania zawarte w Rozdziale 4 ust. 3 pkt SIWZ. 

5. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy. 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

2. Okres gwarancji ustala się na ….. miesiące licząc od daty odbioru końcowego.  

3. Okres  rękojmi  na  wykonany  przedmiot  zamówienia  jest  równy  okresowi  gwarancji  na  wykonany  

przedmiot zamówienia.  

4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek – gwarancja biegnie od daty usunięcia tych usterek. 

5. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność za  wyrządzone  szkody,  będące  

normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w 

granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny. 

6. Jeżeli Wykonawca  nie  usunie  wad  lub  usterek  ujawnionych  w  okresie  gwarancji  w  wyznaczonym  na 

piśmie  przez Zamawiającego  terminie  uwzględniającym  możliwości  techniczne  ich  usunięcia,  

Zamawiający  po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. 

7. Wszystkie  reklamacje  dotyczące  niepełnego,  nienależytego  lub  nieterminowego  wykonania  przedmiotu  

umowy, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy w formie pisemnej.  

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy;  

2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości  0,5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;  
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3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w trakcie okresu gwarancji - w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

2. Wykonawca w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną:  

1) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w  

wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień 

zwłoki,  

2) w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  w  wysokości  

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy.  

3) za  nie  dostarczenie  na  żądanie  Zamawiającego  wszelkich  niezbędnych  dokumentów  i/lub  

oświadczeń potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego 

wynagrodzenia - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy 

za każdy dzień zwłoki.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia po 

uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.  

4. Strony  umowy  mają prawo  dochodzić odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  Kodeksu  cywilnego,  

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym 

terminie.  

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający  może  odstąpić od  umowy  w  przypadkach  przewidzianych  w  Kodeksie  cywilnym  oraz  w 

niniejszej umowie w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. § 9 ust. 1 pkt 1, stosuje 

się odpowiednio.  

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach:  

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub Wykonawca 

przerwał ich wykonanie z własnej winy, w okresie dłuższym niż 14 dni; 

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

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

3) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami. 

4. W przypadkach opisanych w ust. 3 pkt 2, przepis § 9 ust. 1 nie ma zastosowania.  

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności, listem poleconym 

lub za potwierdzeniem ich złożenia. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia porządku w rejonie prowadzonych prac oraz wykonania 

niezbędnych zabezpieczeń w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób postronnych, co zostało 

skalkulowane w cenie oferty. 

4. Wykonawca pokryje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy między innymi: przeglądów, 

odbiorów oraz uzyska niezbędne zezwolenia niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listy pracowników upoważnionych do wykonywania prac oraz 

zapewni odzież roboczą, jak i identyfikatory pozwalające na jednoznaczną identyfikację pracowników.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

§ 12 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez 

uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu swojej 

siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany 

adres. 

3. Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z  wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy oraz Świąt.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z  dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 z dnia 02.03.2017), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. 2016 poz. 290 z  późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Zakres robót do wykonania – przedmiar robót 

2. Harmonogram robót 

3. Oferta Wykonawcy 

4. Lista podwykonawców 

 

 

 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY:     

 

 

 

 

 


