
Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
PROJEKT UMOWY NR..... 

(dla robót budowlanych z wynagrodzeniem kosztorysowym) 
 
W dniu ..… ….. .2017 r. w Łomży pomiędzy Miastem Łomża zwanym w treści umowy 
zamawiającym reprezentowanym przez: 
 
.................................................................................................................................... 
a 
……………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
W wyniku wyłonienia przez Zamawiającego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego        
o wartości  równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii 
Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część II, została zawarta umowa o 
następującej treści:  
 

§1 
1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z 
przebudową i rozbudową budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w 
Łomży - II etap, część II /dalej „roboty”/: 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona dokumentacja projektowa, 
przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia i złożona przez Wykonawcę oferta, stanowiące integralną 
część niniejszej umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, normami oraz na ustalonych z niniejszą umową warunkach, a także zgodnie ze swoją 
najlepszą wiedzą i doświadczeniem, z zachowaniem najwyższej staranności w stosunkach 
danego rodzaju wymaganej. 
 

§2 
 

1. Wartość kosztorysową robót strony ustalają na kwotę: netto w 
wysokości..............................PLN(słownie.................................................................................
.............................PLN) brutto, w wysokości..............................................PLN) 
(słownie..............................................................................................................PLN) w tym 
podatek od towarów i usług w wysokości 23%. 
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym 
mowa w §1, wynikające wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego 
podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego oraz następujące koszty : 
● planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, 
● pełnej obsługi geodezyjnej, 
● projektu organizacji robót, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej 
● koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, 
odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, robót związanych z 
utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia z eksploatacji, przekopów 
kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadów, 
zasilanie placu budowy energią elektryczną, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu 



budowy oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. W zakresie materiałów zbędnych 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (ustawa z dnia 27.04.2001, tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, 
poz.1243 z późn. zm.) i wydanych do ustawy przepisów wykonawczych – ponosząc w tym 
zakresie wyłączną odpowiedzialność. 
3. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót 
wynikających wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą 
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie 
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych 
w kosztorysie ofertowym. 
4.W przypadku, gdy wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju niż w przedmiarze 
robót ( tzn. takie których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu), a 
koniecznych do wykonania i objętych przedmiotem umowy, mogą być one wykonane na 
podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
inspektora nadzoru i Zamawiającego, który stanowi dla Stron podstawę do sporządzenia 
aneksu do umowy. Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych 
przez Wykonawcę potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. Kosztorysy te winny być opracowane w oparciu o następujące założenia: 
a/ ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, K , Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych 
złożonych przez Wykonawcę do oferty. 
b/ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o zapisy w ust. 4a, 
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 
średnie) za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. 
W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a 
następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 
5. W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest 
wykonanie tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w §1, a koniecznych do 
wykonania przedmiotu zamówienia – z art. 630 k.c., rozpoczęcie wykonywania tych robót 
może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego, głównego księgowego zamawiającego i samego zamawiającego. 
Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez zamawiającego wykonawca nie może 
rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 
6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
7. Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, 
jak również nie przewiduje się możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w 
ofercie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację za wyjątkiem zmiany, o której mowa 
w §14 lit.e niniejszej umowy. 
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego 
w §1. 
9. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w 
sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
przedmiotu określonego w §1. 
10. Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje. 
11. Ceny materiałów nie uwzględnionych w kosztorysach ofertowych, a których użycie jest 
niezbędne do wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest konieczne do wykonania 
przedmiotu umowy zostaną ustalone na podstawie cen rynkowych. Wykonawca przed ich 
zakupem i zastosowaniem przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego ofertę na ich zakup 
i uzyska akceptację ich zakupu i zastosowania. Dla rozliczeń i uwzględnienia kosztów 



poniesionych na zakup materiałów do protokołu odbioru wykonanych elementów/ etapów 
robót, o którym mowa  w § 3 ust 1 umowy, Wykonawca załącza kserokopie faktur za zakupione 
materiały poświadczone za zgodność z oryginałem. 
 

 
 

§3 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się 
fakturami częściowymi w wysokości 90 % wykonanych elementów/etapów robót ujętych w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym (zał. nr 1 do umowy) na podstawie podpisanego przez 
Strony protokołu odbioru wykonanych elementów/ etapów robót, który jest dla Wykonawcy 
podstawą do wystawienia faktury VAT. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy. Pozostałe 10 % wynagrodzenia za wykonane prace zostanie rozliczone zgodnie 
z ust 3 niniejszego paragrafu.  
2. Uruchomienie płatności dla Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia 
faktury VAT wraz z dokumentem potwierdzającym uregulowanie należności dla wszystkich 
zgłoszonych Podwykonawców robót – ich oświadczeń, że otrzymali wynagrodzenie za 
wykonane roboty za poprzedni okres rozliczeniowy.  
3. Ostateczne rozliczenie nastąpi w oparciu o końcową fakturę VAT - wystawioną w ciągu 5 
dni po dostarczeniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
4. Faktura końcowa płatna będzie przez Zamawiającego po otrzymaniu oświadczeń od 
wszystkich zgłoszonych Podwykonawców, że otrzymali całość należnego wynagrodzenia 
wynikającego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych 
należności.  
5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
6. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej 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.  
7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.  
9. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na 
wezwanie, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego  Wykonawcy. 
11. Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę obciążenia rachunku 
Zamawiającego.  



12. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania (na: Urząd Miejski w Łomży) i 
przesyłania faktur VAT  bez drugostronnego potwierdzenia. 
13. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT , NIP ............................................. 
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT,  NIP 718-21-44-919. 
14. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót i ich odbiorze 
końcowym robót, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury końcowej. 
15. Strony postanawiają, ze termin zapłaty faktur wykonawcy będzie wynosił do 30 dni licząc 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru elementu/ etapu robót wg harmonogramu) 
oraz protokołu odbioru końcowego. Płatnikiem faktur będzie Miasto Łomża. 
 

§4 
Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco: 
- rozpoczęcie robót - 7 dni od zawarcia umowy (data dzienna ………………..). 
- zakończenie przedmiotu umowy:  29.06.2018 r. 
Terminy wykonania poszczególnych części robót określa harmonogram rzeczowo-finansowy 
robót stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 
Za zakończenie przedmiotu umowy strony uważają uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu. 
 

§5 
Zamawiający przekaże wykonawcy protokolarnie teren budowy, dokumentację projektową  w 
ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
 

§6 
1. Nadzór nad robotami objętymi niniejszą umową w imieniu Zamawiającego będzie prowadził 
inspektor nadzoru: ..........................................., tel. ........................... 
Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art.25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994r. 
Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.). Zamawiający upoważnia 
inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń robót. 
2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadającym uprawnienia do wykonywania 
………….. będzie: .............................................. tel. ...............................  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 
4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia z 
Zamawiającym, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania postawione przez 
Zamawiającego w SIWZ. 
5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4 nie wymagają wprowadzania zmian do umowy w formie 
aneksu. 
 

§7 
1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o 
stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą protokolarnego 
przejęcia terenu budowy od Zamawiającego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia robót i placu budowy na wartość nie 
mniejszą niż wartość złożonej oferty, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a) roboty, plac budowy i urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy związane 
bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, 
zalania, obsunięć i innych zdarzeń losowych. 
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, a powstałych w związku z 
prowadzonymi robotami, w tym także pracą maszyn na budowie. 



5. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 
podwykonawców. 
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument ubezpieczenia zawierający klauzulę 
ubezpieczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej 
umowy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z własnych materiałów. 
8. Materiały, o których mowa w ust. 7 powinny podlegać klasyfikacji kontroli jakości stosownie 
do obowiązujących w tej mierze przepisów. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku 
(najwyższej jakości) i być wyprodukowane nie później niż w roku 2016. Urządzenia i sprzęt 
winien posiadać wszystkie wymagane właściwymi przepisami certyfikaty, deklaracje 
zgodności, pozwolenia na użytkowanie, dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi 
(dla urządzeń). 
9. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wszelkich wymaganych oryginałów: atestów 
i/lub certyfikatów i/lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały i 
urządzenia użyte do wykonania robót, nawet gdyby nie były w sposób wyraźny określone 
niniejszą Umową. Wykonawca ponosi przed Zamawiającym wszelką odpowiedzialność 
odszkodowawczą z tego tytułu. 
10. Na każde żądanie Zamawiającego materiały, o których mowa w ust. 7 zostaną poddane 
kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub też w określonym przez 
Zamawiającego miejscu. 
11. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt wymagany 
do badania jakości materiałów, a także do badania ciężaru i ilości zużytych materiałów. 
12. Badania materiałów, o których mowa w ust. 7 będą realizowane przez Wykonawcę na jego 
wyłączny koszt. 
13. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 
1) w zakresie procedury bezpieczeństwa: 

a) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 
przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie 
budowy,  

b) do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 
koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu,  

c) Wykonawca, jeżeli jest to niezbędne, zobowiązany jest opracować plan bezpieczeństwa        
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa       
i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie 
później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 

2) w zakresie utrzymania terenu budowy:  

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie 
terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 
zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, w miarę możliwości zapewnienie mieszkańcom 
ulicy dostępu, dojazdu do ich nieruchomości w trakcie budowy oraz minimalizowanie 
utrudnień dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą w tym regionie. 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy 
przez osoby nieuprawnione,  

c) zapewnienie służbom zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym, dostępu do 
terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą 
realizowane, 

d) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,  



e) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej 
do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami, 

f) wykonawca na każde żądanie Zamawiającego umożliwi bezwarunkowe wprowadzenie 
na plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiającego celem 
wykonania robót nie ujętych w przedmiocie umowy, których konieczność wykonania 
nastąpiła po dacie przekazania placu budowy 

3) w zakresie obsługi geodezyjnej: 

a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r.   w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do dziennika budowy dotyczące 
rejestrowania czynności geodezyjnych, 

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia, 

4) w zakresie organizacji ruchu: 

a) Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona, w miarę potrzeb, projekty 
tymczasowej organizacji ruchu, wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na zajęcie pasa 
drogowego oraz będzie ponosić koszty wynikające z decyzji administracyjnej w tym 
zakresie, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej 
całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót, 

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie 
miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich 
utrzymanie        w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.  

5) w zakresie zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich: 

a) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony 
dróg      i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, 
które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt wykonawcy, jego dostawców lub 
podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren 
budowy i z terenu budowy, 

b) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych                
z naruszeniem przez wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 
pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych lub obiektów 
inżynierskich, 

c) Wykonawca jest zobowiązany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewnić niezbędne do 
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunąć je przed przekazaniem 
zamawiającemu przedmiotu umowy, 

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest utrzymać czystość wyjazdu          
z placu budowy oraz usuwać ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia dróg 
dojazdowych. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającego przed 
wszelkimi roszczeniami osób trzecich, jakie mogą powstawać wskutek lub w związku z 
zakłóceniami powstającymi    z tytułu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania się 
Wykonawcy od utrzymywania czystości na drogach dojazdowych i placu budowy 
Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności innej jednostce na koszt 
Wykonawcy, 



e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczeń osób trzecich, dokona wszelkich 
niezbędnych napraw własności tych osób (terenu, dojazdów, nieruchomości, rzeczy, 
nasadzeń, ogrodzeń) z tytułu szkód, które powstaną w wyniku robót związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca z tego tytułu nie będzie rościł praw do 
dodatkowego wynagrodzenia, 

6) w zakresie ochrony środowiska: 

a) Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych 
wad jest zobowiązany podjąć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędne 
działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu 
budowy, 

b) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 – 
„ustawa o odpadach”), decyzję w zakresie przeznaczenia materiałów z rozbiórki 
podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji, w 
szczególności mając na uwadze ich stan techniczny. W przypadku uznania przez 
inspektora, iż materiał z rozbiórki pozostaje własnością Zamawiającego należy go 
odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu 
zamówienia. Przewidywana odległość transportu do 5 km. 

7) w zakresie wykopalisk archeologicznych:  

a) jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu 
historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość o takim fakcie należy 
powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, właściwe organy oraz zamawiającego, 

b) jeśli zastosowanie się wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 
spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji 
robót, wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich 
zatwierdzeniu przez zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania 
robót, 

8) w zakresie zawiadamiania o szczególnych zdarzeniach  

a) jeżeli w trakcie wykonywania robót wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 
przewidziane dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

b) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego          
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją umowy, które 
mogą mieć wpływ w szczególności na termin zakończenia robót,  

9) w zakresie naprawy uszkodzeń  

a) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane 
przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru 
końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego 
do użytkowania,  

b) uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w tym okresie, wykonawca jest 
zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i 
materiałów z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi normami, aprobatami i 
obowiązującymi przepisami prawa, 

10) w zakresie usuwania nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót:  

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia, powstałych z przyczyn obciążających 
Wykonawcę, wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez wykonawcę 
stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad 
ponosi Wykonawca,  



b) jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, 
badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 
Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy,  

c) jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, 
Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to 
Zamawiający zleci próby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzą wadliwość 
robót, Wykonawca zwróci koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone 
nieprawidłowości.  

d) jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyżej, Zamawiający 
może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

e) w przypadku konieczności dla wykonania robót opracowania dokumentacji, rysunków 
wykonawczych, szczegółowych Wykonawca zleci ich opracowanie na swój koszt, 
przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.  

 
§8 

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane 
będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego 
zgłoszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawcę o gotowości do odbioru danego elementu 
/ etapu robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 
10 dni od daty zgłoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawcę o gotowości do odbioru 
końcowego robót i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora 
nadzoru i przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych (atestów, certyfikatów, 
inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej, badań i przeprowadzonych prób oraz 
projektu gwarancji) zawiadamiając o tym Wykonawcę.  
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót daje możliwość uznania 
umowy za wykonaną w wyznaczonym terminie.  
4. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego, 
5. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór przed upływem terminu gwarancji i rękojmi  celem 
protokolarnego stwierdzenia usunięcia lub braku wad. 
6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad w okresie gwarancji i rękojmi 
rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym 
mowa w § 16. 
7. Termin wykonania umowy, o którym mowa w §4 nie obejmuje procedur wyszczególnionych 
w ust.2. 
 

§9 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a pisemny 
dokument gwarancyjny jako dokument określający uprawnienia i obowiązki Zamawiającego 
zostanie dołączony do końcowego protokołu odbioru wykonanych robót. Okres obowiązywania 
gwarancji wynosi ……………… miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) - na wykonane roboty 
budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami, licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego wykonanych robót. Dokument gwarancyjny nie może 
przewidywać dla swojej ważności żadnych dodatkowych wymogów dla Zamawiającego w 
szczególności w zakresie płatnych przeglądów, dodatkowych płatnych szkoleń użytkowników 
budynku – jeśli takowe są wymagane dla zachowania gwarancji Wykonawca wykona je, 
przeprowadzi w ramach wynagrodzenia niniejszej umowy. 
Za urządzenie wolne od wad uznaje się urządzenie które spełnia następujące warunki: 



a) jest oryginalne, pełnosprawne, odpowiednio oznakowane, np. symbolem CE, 
b) posiada instrukcję obsługi w języku polskim, DTR, atesty i certyfikaty z opisanymi 
parametrami technicznymi produktu, 
c) posiada instrukcję montażu i obsługi w języku polskim, gwarancję producenta w języku 
polskim, 
d) posiada informację dotyczącą danych gwaranta i serwisu wraz z adresem, pod który należy 
zgłaszać reklamacje, 
e) spełnia wymogi określone w dokumentacji projektowej. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do 
nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad robót, stwierdzonych przez Zamawiającego, w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie podając termin i miejsce 
oględzin. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez 
Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 
4. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 
Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do powierzenia usunięcia wad 
lub szkód nimi spowodowanych osobom trzecim, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 
z zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania 
uzupełniającego. 
5. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami 
ustawy Kodeks Cywilny. 
 

§ 10 
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach 
mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności 
i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy. 
2. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie 
niniejszej Umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub 
wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane 
faksem lub pocztą elektroniczną na podany poniżej adres lub numer drugiej Strony albo na 
taki inny adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w 
tym celu drugą Stronę. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia 
przesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzane na piśmie i 
doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym 
lub przesyłką kurierską. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od 
jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła. 
adres Zamawiającego: 
Miasto Łomża, pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża 
lub faksem na nr ……………………. 
oraz w formie elektronicznej na adres: ………………………………………… 
adres Wykonawcy:  
…………………………………………… ………………………………………… 
lub faksem na nr: ……………………………. 
oraz w formie elektronicznej na adres: ……………………………………………………. 
lub inne adresy, które zostaną podane do wiadomości jednej Strony przez drugą Stronę. 
3. Zawiadomienia dokonane w sposób określony ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane 
za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych faksem lub pocztą 
elektroniczną doręczenia uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez 
drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie 
adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. Każda ze Stron 
może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób 
określony powyżej. 



4. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub 
odstąpienia od niniejszej umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej doręczane 
drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub 
przesyłką kurierską pod rygorem nieważności. 
5. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub faksu, 
powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej 
w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – 
wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone. 
 

§11 
1. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany: 
a/ odebrać wykonane lub przerwane roboty, 
b/ zapłacić za wykonane roboty do dnia odstąpienia, chyba, że Zamawiający zgłosi 
zastrzeżenia, co do jakości wykonanych robót, 
c/ zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót. 
d/ odkupić materiały, konstrukcje lub urządzenia, które nie mogą być przez Wykonawcę 
wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
e/ przejąć od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy. 
 

§12 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w §4 w wysokości 
0,3% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §2 ust.1, za każdy dzień zwłoki 
- za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
bądź gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia  netto wskazanego w § 12 ust. 1, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu obustronnie uzgodnionego terminu 
usunięcia wad, 
- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 
10.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców,  
- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom 1.000 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 
zapłaty,  
- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 zł za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  
- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10.000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy 
lub jej zmiany,  
- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo   w 
zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 10.000 zł,  
- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % 
wynagrodzenia  netto wskazanego w § 2 ust 1; Zamawiający zachowuje w tym przypadku 
prawo do roszczeń  z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych, 
- za zawinione przez Wykonawcę niedochowanie w określonym miesiącu zakresów 
rzeczowych lub finansowych wynikłych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego     
w wysokości 1% wynagrodzenia netto o którym w § 2 ust 1. 
- za nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, określonych w § 5 ust. 4 umowy –  
w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek,  
- za wykonywanie czynności określonych w § 16 ust. 2 przez osobę nie zatrudnioną na 
podstawie umowy o pracę – w wysokości  2 000 zł. za każdy przypadek. 



- za nieprzedłożenie polis ubezpieczeniowych wskazanych w umowie w wysokości 1 000 zł 
za każdy dzień opóźnienia od dnia rozpoczęcia robót 
2. Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne określone w ust. 1. 
3. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur częściowych i z 
faktury końcowej Wykonawcy. 
 
 
 

§13 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto przedstawionego w ofercie co stanowi kwotę 
........................................................ zł 
Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ................................................................ 
2. W przypadku należytego wykonania robót 70% tego zabezpieczenia zostanie zwolnione w 
ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót, potwierdzonym protokołem odbioru robót o których 
mowa w § 8 niniejszej umowy i uznaniu robót przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
a pozostała część tj. 30% zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady wykonanych robót, który wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu będzie ono ulokowane na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 70% tego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 
30 dni po końcowym odbiorze robót, potwierdzonych protokołem odbioru robót, o których 
mowa w § 8 niniejszej umowy i uznaniu robót przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
a pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady wykonanych robót, który wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. 
Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana 
formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmiany jego wysokości. 
5. O dokonaniu zmiany o której mowa w ust.4 Wykonawca powiadomi na piśmie 
Zamawiającego. 
6. Zmiana o której mowa w ust.4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w formie 
aneksu. 
 

§14 
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks). 
2. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1, Strony dopuszczają możliwość zmiany 
postanowień umowy w następujących przypadkach: 
a) zmiany w KRS, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub (CEIDG) w trakcie 
realizacji zamówienia; 
b) zmiany kont bankowych, 
c) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, 
cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające po wprowadzeniu 
zmienionej stawki podatku od towarów i usług ulegnie odpowiedniej zmianie, w taki sposób, 
aby wynikająca z umowy cena netto pozostała niezmieniona 
e) obniżenia cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym 
f) zmian technicznych i technologicznych (roboty zamienne) 
g) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy lub po jej podpisaniu 



h) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności 
niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej a mających wpływ 
na harmonogram. 
i) zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – dopuszcza się możliwość 
wprowadzania innych, nieistotnych, zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa wyłącznie w przypadku: 
a). konieczności udzielenia robót dodatkowych w rozumieniu art.630 k.c, których wykonanie 
rzutuje na termin wykonania zamówienia podstawowego 
b) zdarzeń losowych tj. wystąpienia innych okoliczności niezależnych od wykonawcy i 
udokumentowanych w formie pisemnej a mających wpływ na termin wykonania. 
c) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego w sytuacji wystąpienia okoliczności 
niezależnych od Wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej a mających wpływ 
na harmonogram. 
d) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. 
 

§15 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia 

n/w przypadków: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w umowie lub nie przystąpił do 

odbioru terenu budowy w terminach określonych w umowie. 

2) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe 

będzie terminowe zakończenie robót, w szczególności jeśli postęp prac względem 

harmonogramu ustalonego przez strony ma ponad 14 dniowe opóźnienie 

3) Wykonawca skierował do kierowania budową i robotami osoby nie posiadające 

wymaganych prawem uprawnień lub dokonał zmiany tych osób bez uzyskania pisemnej 

zgody Zamawiającego, 

4) Wystąpią okoliczności wskazane w § 17 ust. 13 umowy  

5) Pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego Wykonawca w 
sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne, realizując roboty przewidziane niniejszą 
umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót, wskazaniami Zamawiającego, zaleceniami Inspektora Nadzoru 
wpisanymi do dziennika budowy lub niniejszą umową. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z 
wymienionymi dokumentami lub wskazaniami Zamawiającego. 
6) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części, 

7) Nastąpiło ogłoszenie upadłości, likwidacji lub zawieszenia działalności firmy Wykonawcy, 

8) Nastąpiło wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

9) dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego uchylania się od obowiązku zatrudniania 

pracowników na umowę o pracę - ustanowionego na podstawie art. 29 ust.3a uPzp, a 

opisanego w § 16 ust.2 i 5 niniejszej  umowy. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach 
określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2. 
5. Niezależnie od zapisów w § 15 ust.1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia 
od umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym 
 

 
 
 



§16 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, potencjałem 
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zdolnościami finansowymi oraz 
ekonomicznymi,  w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca 
oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca lub podwykonawca oświadcza, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę 
osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia 
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu określonego w ust. 2, w szczególności do:  

a) żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania 
jego oceny,  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego 
wymogu,  
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
 
4. Każdorazowo na żądanie Inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krótszym niż 
7 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia Wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
określonych w ust. 2. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 4, w terminie 
wskazanym przez Inspektora będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę. 

6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe 
jest zastąpienie w/w osoby lub osób innymi osobami lub osobą pod warunkiem, że spełnione 
zostaną wszystkie powyższe wymagania. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę (podejrzenia zastąpienia umowy o pracę z osobami 
wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umową 
cywilnoprawną) Zamawiający może zwrócić się do przeprowadzenia kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

8.  Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci, na zasoby którego powoływał się składając 
ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, udostępni mu je w zakresie w jakim były deklarowane do wykonania 
przedmiotu Umowy, na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 
przypadku zaprzestania udostępnienia w/w zasobów przez podmiot trzeci z jakichkolwiek 
przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 
wobec którego nie zachodzą przesłanki wykluczenia, posiadającym zasoby co najmniej takie 
jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.  

 
 



§17 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawców z przedłożonych 
Zamawiającemu umów nie może przewyższać wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego 
niniejszą Umową. 
2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowiązany jest do przedstawienia 
oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmiany, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu do 
zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem Umowy. 
4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany       w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej. 
5. Zamawiający w terminie 14 dni od daty doręczenia projektu Umowy o podwykonawstwo 
zgłasza zastrzeżenia do przedłożonego projektu Umowy. 
6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w ust. 5, w formie pisemnej 
zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy uważa się za akceptację projektu Umowy. 
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
8. Zamawiający w terminie 14 dni od daty doręczenia umowy o podwykonawstwo zgłasza 
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczególności gdy jej postanowienia są 
sprzeczne        z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub SIWZ. 
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 
w terminie wskazanym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o wartości 
mniejszej niż 50.000 zł. 
11. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia określony w Umowie, o której mowa w 
ust. 10 jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo 

13. Konieczność wielokrotnego, minimum dwurazowego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 3 ust.5, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za 
roboty, które wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców 

15. W sprawach nieuregulowanych w zakresie podwykonawców zastosowanie mają przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych art. 143a-d. Przepisy ust. 1-13 nie naruszają praw                   
i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 
wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 



16. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej 
wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami. 

 
§18 

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, 
przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią. Powyższy 
zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe 
odsetki – art. 509 §1 i § 2 Kodeksu cywilnego. 
 

§19 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia 
ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 
budowlane. 
 

§20 
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddają 
rozstrzygnięciom sądom powszechnym, właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

§21 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 

 

ZAMAWIAJACY:       WYKONAWCA: 


