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Załącznik nr 5  do SIWZ 

 

UMOWA NR    /2020 

(projekt)                                                 

 
 
zawarta w Krempnej, w dniu …………….. pomiędzy ………….. reprezentowaną 
przez: 
 
Pana .…………. – Wójta Gminy Krempna 

 
 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani …………………………….…. 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
 
a 

firmą …………………….. z siedzibą w …………….., adres: …………, NIP: …….……, 

REGON: …………………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem: ..………………………………………………………………………………, 

reprezentowaną przez Pana/ Panią ...………………………………………………...…..., 

zwaną dalej „Wykonawcą”/ 

Panem/Panią …………………………………………………………………, 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

…………………………………………………... 

z siedzibą w ……………………….., adres: ………………………, NIP: ………………, 

REGON: …………………….., reprezentowanym przez Pana/ Panią ………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „PZP”, Strony 

uzgadniają, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego pod nazwą 
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„Budowa miejsc postojowo-wypoczynkowych na szlakach rowerowych 

 w Gminie Krempna” w zakresie: 

1.Budowa altan dużych (ciężkich) z paleniskiem - 8 szt. 
 
2. Budowa altan małych (lekkich) - 8 szt. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa miejsc  postojowo-wypoczynkowych na 

szlakach rowerowych w Gminie Krempna”. 

  

Zakres robót obejmuje: 

 

1.Budowę 8 altan dużych (ciężkich) na planie sześciokąta przy największej średnicy 
6,2 m licząc od środka fundamentu punktowego. Fundamenty ɸ 600 z betonu B20 
zbrojone ɸ 12 co 15 cm. Konstrukcja altany wiązary ramowe konstrukcji zastrzałowo-
kleszczowej. Wiązary rozstawione osiowo co 3,1 m. Usztywnienie wiązarów w po-
przek za pomocą mieczy oraz wiatrownic. Kotwienie wiązarów fundamentowych za 
pomocą śrub ɸ 16. Pomiędzy wiązarami ławy z desek. Ściany boczne obite deskami 
na pióro-wpust do wysokości 1,5 m od posadzki. 
Wewnątrz wiaty palenisko ɸ 1,4 m. Nad paleniskiem na wysokości 1,8 m od posadzki 

okap z blachy KO ɸ 1800. Komin z blachy KO ɸ 500. Okap mocowany za pomocą 

łańcuszków do wieńca drewnianego na wysokości 4,04 m. 

Dach deskowany obity papą a następnie gontem papowym. 

Posadzka po zdjęciu humusu, utwardzona z kostki brukowej. 

Przy każdej altanie na zewnątrz do płytki betonowej o wymiarach 0,5 m x 0,5 m 

należy zamontować „Samoobsługową Stację Naprawy Rowerów” ze stali 

ocynkowanej w wersji „Standard”. 

Przy każdej altanie należy zamontować stojak na 5-7 rowerów. 

Przy każdej altanie dużej (ciężkiej) z paleniskiem i przy każdej altanie małej (lekkiej) 

w miejscu widocznym należy zamontować tablice informacyjne o wymiarze 80 cm x 

120 cm. Wzór tablicy określony  zostanie  w formie załącznika do umowy. 

 

2.Budowa 8 altan małych (lekkich) 
a) Stół z ławami 

Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego siat-
ką 25x25cm; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona #8. Funda-
ment zakończony kamieniami pozyskanymi z wykopu oraz okolicy (kamień polny, 
otoczaki rzeczne itp.). Zaleca się wykonanie fundamentu z betonu szczelnego np. z 
dodatkiem stosownego preparatu. W przypadku wykonania z betonu zwykłego fun-
dament wykonać na podbetonie i izolować masą asfaltową. 
Konstrukcja ławy wykonana z okrąglaków okorowanych o100mm, mocowanych do 
fundamentu za pomocą kotew z prętów gwintowanych o 20mm. Otwory montażowe 
wywiercić otwornicą, powstałe w ten sposób czopy ściąć na odpowiednią wysokość i 
po skręceniu konstrukcji, wkleić klejem wodo i mrozoodpornym do drewna.  
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Elementy drewniane w miejscach połączeń zaciosać na głębokość połowy połącze-
nia tak, aby jeden wchodził w drugi. 
Wszystkie elementy drewniane są połączone ze sobą za pomocą śrub zamkowych 
M8 i M12. 
Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie preparatem ochronnym 
bezbarwnym a następnie 2-krotne preparatem ochronnym w kolorze tik.  

 
a) Stół z ławami i zadaszeniem górnym 

Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego siat-
ką25x25; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona #8, w dolnej czę-
ści ławy pręty #14. Fundament zakończony kamieniami pozyskanymi z wykopu oraz 
okolicy (kamień polny, otoczaki rzeczne itp.). 
Zaleca się wykonanie fundamentu z betonu szczelnego np. z dodatkiem stosownego  
preparatu. W przypadku wykonania z betonu zwykłego fundament wykonać na pod-
betonie i izolować masą asfaltową. 
Posadzka wykonana z klińca frakcji 20-50 mm na podbudowie z piasku rozdzielo-
nych geowłókniną. Posadzka ograniczona obrzeżem kamiennym lub betonowym. 
Połączenie konstrukcji drewnianej z fundamentem stanowi cynkowana ogniowo rura 
stalowa o159 mm wpuszczona w fundament na głębokość 80 cm. Maszt drewniany 
o150 mm (u podstawy) zaciosany na wymiar rury połączyć z rurą dwoma śrubami 
zamkowymi M10. 
Do masztów przykręcić podwójnie płatwie z okrąglaków okorowanych o120 mm łącz-
nikami z prętów gwintowanych M14. 
Miecze osadzone są w maszcie w bruździe 3 cm na płycie kolcowej dwustronnej i 
łącznikiem z pręta gwintowanego M14 
Krokwie i wymiany mocować wkrętami do drewna ocynkowanymi M6. Pokrycie da-
chu stanowi łupany gont jodłowy układany podwójnie na poszyciu z desek o gr. 25 
mm zabezpieczonych dwoma warstwami papy asfaltowej. 
W kolorystyce należy dążyć do wyraźnego zróżnicowania kolorystyki pokrycia da-
chowego w kolorze ciemny brąz przechodzący w czerń a elementami konstrukcji w 
kolorze brązu. 
Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie preparatem ochronnym 
bezbarwnym a następnie 2-krotne preparatem ochronnym w kolorze tik. Gont zabez-
pieczyć przez kąpiel w mieszaninie preparatów impregnujących. 
Przy każdej  małej altanie należy zamontować stojak na 5-7 rowerów. 

 

Przy altanie dużej z paleniskiem i przy altanie małej należy zamontować tablice 

informacyjne  

o wymiarze 80 cm x 120 cm. Wzór tablicy określony  zostanie  w formie załącznika 

do umowy. 

 

Do altany dużej z paleniskiem (ciężkiej) na działce nr 30/2 w Krempnej i altany małej 

(lekkiej) na działce nr 329/2 w Krempnej i na działce nr 79 w Żydowskim należy 

dodatkowo wykonać niezbędne roboty ziemne zgodnie z przedmiarem. 

 

Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamawianych altanek 
ciężkich i altanek małych łącznie do 4 sztuk. 
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Lokalizacja altan dużych z paleniskiem (ciężkich) - 8 szt :  
dz. ew. 576 - Myscowa, dz. ew. 265 – Polany, dz. ew. 30/2 - Krempna, dz. ew. 115 - 
Kotań, dz. ew. 346/2 - Świątkowa Wielka, dz. ew. 35/22 - Wyszowatka, dz. ew. 97/13 
- Grab, dz. ew. 20/1- Grab. 
 
 
Lokalizacja altan małych (lekkich) – 8 szt.: 
 
dz. ew. 285 – Polany, dz. ew. 550 – Myscowa, dz. ew. 329/2 – Krempna, dz. ew. 79 
– Żydowskie, dz. ew. 187 - Grab (Ciechań), dz. ew. 312/3 - Świątkowa Wielka (Roz-
stajne), dz. ew. 15/1 - Kotań (Kolanin), dz. ew. 74 - Wyszowatka (Długie). 
 

 

Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji altan ciężkich i lekkich. 

3. Zamówienie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminach: 

1) rozpoczęcie robót – do 4 dni od protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu 

budowy; 

2) zakończenie robót -  do dnia 31 lipca 2021 r. 

 

§ 3 

Do dnia rozpoczęcia robót przez Wykonawcę, Zamawiający zapewni nadzór 

inwestorski. 

 

§ 4 

1. Wykonawca ustanawia: 

- .................... jako Kierownika budowy, 

 

§ 5 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: 

a) czynności wykonywane przez pracowników fizycznych; 

b) czynności wykonywane przez operatorów sprzętu; 

c) czynności obsługi biurowej i technicznej. 
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2. Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, wykonujących wskazane w ust. 1 czynności jako 

podwykonawcy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub podwykonawca złoży 

oświadczenie, że wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 1, 

zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie ich czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie czynności, jakie wykonują osoby zatrudnione na 

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

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

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Niezłożenie oświadczenia w terminie będzie 

traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane 

w ust. 1. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia osób wykonujących czynności 

wskazane w ust. 1 na podstawie umowy o pracę oraz zapisów umożliwiających 

Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku. 

5. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 

pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do 

Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w tym przedmiocie. 

 

 

§ 6 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, którą zamierza zawrzeć w trakcie realizacji 

zamówienia, a także każdego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy 
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podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

lub odpowiednio zmiany o treści zgodnej z projektem. 

2. Wymaga się, aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami lub z dalszymi 

podwykonawcami: 

a) zawierały termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dłuższy niż 21 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 

b) ich treść merytoryczna była zgodna z przedmiotem zamówienia, w szczególności 

w zakresie zgodności z zastosowanymi technologiami i wymaganiami wobec 

urządzeń i materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej; 

c) zawierały wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia 

kosztorysowego - maksymalną nominalną wartość umowy. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu zmian tej umowy, zgłosi w 

formie pisemnej zastrzeżenia do projektu w przypadkach przewidzianych w PZP. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia  Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej 

zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub otrzymania zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo 

lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach przewidzianych w PZP. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważane będzie za 

akceptację projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do 

przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i 

ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany do 

przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 



                                                         

7 
 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i 

ich zmian pod warunkiem, iż wartość poszczególnej umowy na dostawę lub usługę 

jest mniejsza lub równa 80 000 złotych, bez względu na przedmiot tych dostaw lub 

usług. 

9. Jeżeli w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 

wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy. Wykonawca winien dokonać zmian w umowie o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego w wezwaniu. 

10. Wykonawca wraz z fakturą przedstawianą Zamawiającemu, przedstawi również 

dowód dokonania na rzecz podwykonawcy zapłaty  należnego mu wynagrodzenia 

objętego fakturą,   którego termin wymagalności już upłynął. W miejsce dowodu 

zapłaty dopuszcza się również pisemne oświadczenie podwykonawcy, że jego 

wymagalne roszczenia względem Wykonawcy zostały zaspokojone w pełnej 

wysokości. 

11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiednio podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający wezwie 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Wykonawcę do zgłoszenia w formie 
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pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Wykonawca może zgłosić uwagi 

dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, we wskazanym przez 

siebie terminie, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, Zamawiający 

potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy może zrezygnować lub zmienić 

podwykonawcę, jednakże jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 

1 PZP w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

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

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

16. Umowy z podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania 

lub odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność 

Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane przez pracowników lub 

zleceniobiorców podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedbań lub uchybień 

dopuścili się pracownicy lub zleceniobiorcy Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia wynosi …....................... zł 

brutto (słownie: ............................................................), w tym stawka VAT: ….. %, 

wartość VAT: ……… zł, cena netto: …...……………….. zł. 



                                                         

9 
 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. 

Kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, jest podstawą do 

rozliczenia robót budowlanych w przypadku zmiany umowy lub odstąpienia od 

umowy. 

3. Dopuszcza się przedkładanie faktur przejściowych za wykonanie czterech 

kompletnych altan dużych z paleniskiem (ciężkich) lub altan małych (lekkich) łącznie. 

4. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy 

będzie dokonywane na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku 

lub faktury VAT końcowej. 

5. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie 

umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

6. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego 

na rachunek bankowy Wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, zawierającej dane 

nabywcy:  GMINA KREMPNA, 38 – 232 KREMPNA, KREMPNA 85,  

NIP: 6851004834 

7. Płatności będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT 

lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem 

należnego mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom dotyczące tych 

należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców, lub inne dowody na 

potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

9. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 

podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy, to podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z 

żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

10. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 

bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

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, lub 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy należne wynagrodzenie będące przedmiotem żądania, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą 

VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót 

budowlanych, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 10 uwag 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

13. Równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

bądź skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

14. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia przypadającego na 

kolejne okresy rozliczeniowe będą wystawione przez Wykonawcę faktura VAT lub 

rachunek przedstawione Zamawiającemu wraz z: 

a) protokołem odbioru częściowego robót budowlanych; 



                                                         

11 
 

b) kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez 

nich roboty, dostawy i usługi; 

c) kopiami potwierdzeń przelewów bankowych albo sporządzonymi nie więcej niż 7 

dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców i dalszych 

podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez wykonawcę lub 

przez podwykonawców, 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. 

15. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem 

dokumentów, o których mowa w ust. 14, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia 

przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 

zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 

14, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie 

uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

16. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy  

niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów 

składanych wraz z wnioskami o płatność. 

17. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi, o których 

mowa w ust. 10, 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 

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. 

18. 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. 10, i wykaże niezasadność takiej płatności lub jeżeli Wykonawca nie 

zgłosi uwag, o których mowa w ust. 10, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
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nie wykażą zasadności takiej płatności. 

19. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 10, 

i potwierdzi zasadność takiej płatności lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o 

których mowa w ust. 10, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą 

zasadność takiej płatności. 

20. 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 robót 

budowlanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych lub z 

potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

21. 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 przez Wykonawcę lub podwykonawcę, i będzie dotyczyć 

wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie 

dostaw lub usług. 

22. 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 od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 

do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

23. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia w 

formie pisemnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego 

uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

24. 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 w 
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zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 

Wykonawcy. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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 budowlanych wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo 

oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

 

§ 8 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej 

ze Stron umowy w zakresie przesunięcia przerobów finansowych w danym roku lub 

przesunięć pomiędzy latami kwot zabezpieczonych na sfinansowanie zamówienia  

w danym roku w budżecie Zamawiającego. 

3. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga akceptacji 

Zamawiającego i właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikająca ze zmiany terminu 

zakończenia robót budowlanych lub przesunięć pomiędzy latami kwot 

zabezpieczonych na sfinansowanie zamówienia w danym roku w budżecie 

Zamawiającego, wymaga zmiany umowy. 

 

§ 9 
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1. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 5/6/7 lat gwarancji i 

rękojmi. 

2. Gwarancja i rękojmia obejmuje cały przedmiot zamówienia, w tym części 

realizowane przez podwykonawców. 

3. Termin okresu gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego robót. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 

usuwania wad wykonanego przedmiotu umowy. 

5. Z czynności usunięcia wady sporządzany będzie protokół, podpisany przez Strony. 

6. W przypadku ujawnienia wady, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę 

na piśmie o stwierdzonej wadzie, wyznaczając odpowiedni termin na jej usunięcie. 

7. Terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie wad mogą być 

następujące: 

a) do 48 godzin od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawcę – w przypadku 

wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację lub powodującą zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

b) do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez Wykonawcę – w innych 

przypadkach niż wymienione pod lit. a. 

8. W szczególnych przypadkach, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający 

może wyznaczyć dłuższy termin na usunięcie wad niż określony w ust. 7 lit. a lub b. 

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady w wyznaczonym na podstawie 

ust. 7 lit. a przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić jej usunięcie 

osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

10. W przypadku niemożności usunięcia wady elementu wykonanego przedmiotu 

zamówienia lub dwukrotnej naprawy tego samego elementu, Zamawiającemu 

przysługuje uprawnienie żądania wymiany elementu na nowy, wolny od wad. 

11. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady uniemożliwiającej użytkowanie 

wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub wymiany wadliwych 

elementów na wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia chwili 

usunięcia wady lub dostarczenia Zamawiającemu elementów wolnych od wad. 

12. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) normalnego zużycia wykonanego przedmiotu umowy; 

b) szkód wynikłych z winy użytkowników wykonanego przedmiotu umowy. 
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13. Pomimo upływu okresu gwarancji, uprawnienia przewidziane w paragrafie 

niniejszym przysługują Zamawiającemu, jeżeli wada została zgłoszona przez 

Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji. 

 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

2) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 3 dni 

roboczych - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 

roboczy przerwy w wykonywaniu robót budowlanych; 

3) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu zamówienia w stosunku do terminu 

zakończenia robót budowlanych - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy 

rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, jaki upłynie pomiędzy umownym terminem 

zakończenia robót budowlanych a faktycznym dniem zakończenia robót 

budowlanych; 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za każde dokonanie 

przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców; 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto 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 5 % wynagrodzenia brutto za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

8) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług bądź terminu zapłaty we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto; 

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
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podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 

umową - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto; 

10) za powierzenie obowiązków Kierownika budowy lub Kierownika robót osobie 

niezaakceptowanej przez Zamawiającego - w wysokości  0,5 % Ceny oferty za każdy 

dzień roboczy naruszenia; 

11) za nieobecność Kierownika budowy na terenie budowy dłużej niż 1 dzień roboczy 

– 500 zł za każdy dzień roboczy nieobecności; 

12) za nieobecność Kierownika robót na terenie budowy w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadających jego specjalności - 500 zł za każdy dzień roboczy 

nieobecności; 

15) za nieobecność Kierownika budowy lub Kierownika robót na naradzie 

koordynacyjnej – 500 zł za nieobecność każdej osoby na naradzie koordynacyjnej; 

16) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia upływu 

terminu na usunięcie wad; 

17) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 5 ust. 1 na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

- w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze 

wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 30 % Ceny oferty. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny. 

4. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 

zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego 

doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. W razie zwłoki z zapłatą kary umownej 

Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień kalendarzowy 

opóźnienia. 

 

§ 11 
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 

% wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ………………………..…………………… zł 

(słownie: …………………………………………………….. złotych), w formie 

………...…………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostaje na okres jej 

obowiązywania. 

3. 70 % kwoty, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 

 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

4. 30 % kwoty, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 

 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

 

§ 12 

1. Od chwili protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy do chwili 

końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć się od wszelkiego 

ryzyka związanego z wykonaniem niniejszej umowy, w tym zwłaszcza od ryzyka 

budowlano-montażowego na sumę ubezpieczenia równą co najmniej wysokości 

wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. 

3. Wykonawca musi posiadać w trakcie wykonywania zamówienia aktualne 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej na sumę ubezpieczenia równą co najmniej wysokości wynagrodzenia 

brutto należnego Wykonawcy. 

 

 

§ 13 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie będzie wykonywał umowy lub będzie 

wykonywał ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia 

wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 

technicznie terminie nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego – w terminie do 30 

dni kalendarzowych od niezadośćuczynienia temu żądaniu; 

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robót 

budowlanych na okres dłuższy niż 3 dni kalendarzowe i pomimo dodatkowego 
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pisemnego wezwania Zamawiającego nie podejmie ich w okresie 3 dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania – w 

terminie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu na podjęcie przerwanych robót 

budowlanych; 

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpi do realizacji robót budowlanych 

albo pozostanie w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że wątpliwe 

będzie dochowanie terminu zakończenia robót – odpowiednio w terminie 30 dni 

kalendarzowych od nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji robót 

budowlanych w terminie, o którym mowa w § 2 lit. a albo 30 dni kalendarzowych od 

stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia zagrożenia zakończenia robót 

budowlanych w określonym terminie; 

5) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 30 % wynagrodzenia 

brutto - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia; 

6) Kierownik budowy, Kierownicy robót lub inny/inni pracownik/pracownicy 

Wykonawcy zaangażowani w realizację przedmiotu umowy zaciągną zobowiązanie w 

imieniu Zamawiającego mogące rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego lub 

wystąpią w imieniu Zamawiającego bez jego zgody - w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia, w którym Zamawiający dowie się o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie; 

7) wystąpi jedna z przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 lub 

ust. 5 pkt 1 PZP - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Zamawiający 

poweźmie wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z 

tych przyczyn; 

8) Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy 

albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie - w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, kiedy 

Zamawiający poweźmie informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od 

umowy z tej przyczyny. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie będzie leżeć w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części przedmiotu umowy. 
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3. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za 

pokwitowaniem z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar 

umownych. 

 

§ 14 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych o 

okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót budowlanych, w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót budowlanych, będą następstwem konieczności zmian 

dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okoliczności te miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, 

2) jeżeli wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr, 

wilgotność), uniemożliwiające wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami, 

zaleceniami producentów wyrobów lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaże 

brak możliwości wykonania w tym okresie innych robót budowlanych przewidzianych 

w dokumentacji projektowej i STWiORB, 

3) jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią 

realizację przedmiotu umowy, lub jeżeli wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

5) jeżeli wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje powinny zostać wydane, oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do 
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ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

7) jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jej postanowieniami. 

2. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie wyrobów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 

zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych 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, na podstawie 

którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i 

pozwolenia na budowę, 

3) 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, 

4) wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

8) konieczności zaniechania części robót budowlanych ze względu na zaistnienie 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie 
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publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Dopuszcza się zmianę osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierownika 

robót w przypadku niemożności sprawowania przez niego swojej funkcji; zmiana 

kierownika budowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy wskazana przez 

Wykonawcę osoba mająca sprawować tę funkcję spełniać będzie wymagania 

dotyczące kwalifikacji i doświadczenia, określone w SIWZ. 

4. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający uważa, że zachodzi podstawa do dokonania 

zmiany umowy, zobowiązany jest do przekazania drugiej Stronie, Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego i Projektantowi sprawującemu nadzór autorski obiegowego 

protokołu konieczności zmiany umowy, zamieszczając w nim: 

1) opis zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania zmiany, 

2) proponowane rozwiązanie zmiany, 

3) szczegółową analizę kosztów wprowadzenia zmiany, 

4) zestawienie zysków i strat wynikających z wprowadzenia zmiany; jeżeli zmiana 

umowy będzie skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, dane zestawienie 

musi być sporządzone przez rzeczoznawcę budowlanego, 

5) podpis wnioskodawcy zmiany. 

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania obiegowego protokołu 

konieczności zmiany umowy inspektor nadzoru inwestorskiego i projektant 

sprawujący nadzór autorski są zobowiązani ustosunkować się w nim do zgłoszonego 

żądania zmiany umowy. 

6. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania obiegowego protokołu 

konieczności zmiany umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 

żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o 

braku akceptacji zmiany. 

7. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod 

rygorem nieważności. 

8. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące 

zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych, 

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy. 



                                                         

22 
 

 

§ 15 

1. W sprawach sporów wynikających z realizacji zobowiązań umownych sądem 

właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym w dwóch 

egzemplarzach dla Zamawiającego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                             Wykonawca: 

 


