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           Załącznik nr 8 do SWZ  Wzór umowy 

UMOWA NR   …………/2022 
 

ZP-I.2720…….2022 
 

 
Zawarta w dniu ……… 2022r. 

Gminą Płoty, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, NIP: 857-18-23-242, 

reprezentowaną przez Radosława Mackiewicza – Burmistrza 

przy kontrasygnacie Małgorzaty Gołąb - Skarbnika Gminy  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

w przypadku spółki prawa handlowego 

nazwa spółki z siedzibą w ............................... , przy ul .............................................. , wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy    

.......................   pod numerem KRS.............. ,NIP...................., REGON............. wysokość 

kapitału zakładowego (w przypadku spółek kapitałowych), wpłacony w całości /w części (w 

przypadku spółki akcyjnej) 

- reprezentowana przez: 

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

imię i nazwisko zamieszkały w  ....................................... ........, przy ul. .............................., 

PESEL     .................................     prowadzący    działalność    gospodarczą    pod    firmą 

 ........................................ ....................... z siedzibą w .................. ............... wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP......................., REGON ............................ 

w przypadku spółki cywilnej 

1) imię    i    nazwisko    zamieszkały    w     ................................................ ,    przy    ul. ............... 

PESEL   .......................................   wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP ...................... , REGON.............................. 

2) imię    i    nazwisko    zamieszkały    w     ............................................... ,    przy    ul. .............. 

PESEL  ....................   wpisanym  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

NIP ............................................... , REGON..................... 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą 

 ................................................ ,  z siedzibą  w   ........................................................ ,  przy ul. 

 ................. , NIP .................................... , REGON ...................................................  

zwanym dalej „Wykonawcą" 
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Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie 

................................................... Postępowanie przeprowadzono zostało na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 

r. poz. 288, 875, 1492, 1517 ze zm.) - dalej p.z.p. 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 

 

DEFINICJE 

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie: 

„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z 

niej i związane z jej wykonaniem.  

„Cena” - wartość z podatkiem VAT, wymieniona w umowie jako wynagrodzenie ryczałtowe 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.  

„Program Funkcjonalno- Użytkowy” - opracowanie opisujące zamówienie, którego przedmiotem 

jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  w ramach zadania pn.: "Przebudowa i 

wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne"  

„Roboty budowlane” – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 647-

658 Kodeksu cywilnego, do wykonania, których Wykonawca zobowiązał się w Umowie.  

„Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane 

działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.  

„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

„Dni” i „miesiące” – dni i miesiące kalendarzowe.  

”Przepisy technicznobudowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 

budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.  

„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań 

oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa 

pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb 

ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup 

wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii 

powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów 

przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i 

jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów 

budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót 

budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.  

„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zam%C3%B3wienia_publiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
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„Dokumentacja projektowa”- zgodnie z definicją ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.  

„Prace towarzyszące” – prace i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczone 

do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, badanie 

geotechniczne, wykonanie dokumentacji (rysunków), rysunków uszczegółowiających, dokumentacji 

powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego (3 fazy), opracowanie instrukcji 

eksploatacji i użytkowania, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie itp.  

„Roboty tymczasowe” – konieczne do wykonania w czasie realizacji robót podstawowych i 

przewidzianych do demontażu lub likwidacji.  

„Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu 

budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.  

„Roboty dodatkowe” - roboty, które nie zostały ujęte w żadnym opracowaniu, tj. ani w projekcie 

budowlanym, wykonawczym, przedmiarze robót, ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, a których wykonania nie można przewidzieć na etapie składania oferty, które stały się 

konieczne do wykonania przedmiotu umowy.   

„Roboty zamienne” - roboty polegające na wykonaniu robót określonych w zamówieniu 

podstawowym w sposób odmienny od określonego w umowie. Roboty zamienne nie powodują 

zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie. 

Konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi np. w sytuacji, gdy:  

• materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte 

przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi;  

• w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,  

• w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną 

technologię wykonania robót.  

„Wada” – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót oraz roboty wykonane 

niewłaściwie, a także ujawnione wady materiałów i urządzeń.  

„Gwarancja” – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy z tytułu 

wykonania robót.  

„Inspektor nadzoru” – osoba działająca w imieniu Zamawiającego, sprawująca nadzór Inwestorski 

oraz uczestnicząca w procesie zarządzania i koordynacji realizacją robót budowlanych, w zakresie i na 

zasadach określonych w umowie z Inwestorem. Dla niniejszego zadania Inspektorem Nadzoru jest 

…………………………………………………………………………… 

„Podwykonawca” – podmiot gospodarczy, któremu Wykonawca powierzy wykonanie części robót 

budowlanych, usług lub dostaw.  

„SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia  
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§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót 

budowlanych polegających na realizacji zamówienia pod nazwą: "Budowa i wyposażenie stacji 

uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne"   w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zwanego 

dalej „Przedmiotem Umowy". 

Realizacja zadania współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 . Operacja typu "Gospodarka wodno-

ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w 

energię odnawialną i oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Na podstawie Umowa o przyznaniu pomocy nr nr 00045-65150-UM1600114/19 z 

dnia 08.06.2020r.  

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczególności: 

1) wykona dokumentację projektową; 

2) wykona roboty budowlane polegające na "Budowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i 

ujęcia wody w m. Czarne”  , zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, o której 

mowa w §1 ust. 2 pkt 1 umowy; 

3) wykona dokumentację powykonawczą; 

4) przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, 

o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o której mowa 

w §1 ust. 2 pkt 3 umowy na warunkach określonych w § 7 umowy; 

5) udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez producenta. 

3. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, została podzielone 

na następujące etapy: 

1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 

umowy; 

2) etap 2 – obejmujący wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy 

wraz z dokumentacją powykonawczą, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy. 

4. W ramach realizacji etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, wykonawca będzie 

zobowiązany do realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3–5 umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, opracować 

i uzgodnić z zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem, 

w którym będą uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia 

i zakończenia tych etapów, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Etapu 2 realizacji, Harmonogram 

będzie zawierał podział robót, których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych, 

zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy, wraz ze wskazaniem ich wartości. W ramach podziału robót 

należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty 

wykonywane przez Podwykonawcę/Podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. 

Harmonogram powinien być wykonany, w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał 

możliwość wyodrębnienia z Harmonogramu rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone 

Podwykonawcy. 

6. Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy obejmuje: 
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1) dokumentację projektową budowlaną; 

2) dokumentację projektową wykonawczą;  

3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 

4) kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, na zasadach określonych w 

§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. e umowy 

5) plan zagospodarowania terenu; 

6) uzyskanie pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane). 

7. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy obejmuje: 

1) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą oraz dokumentację geodezyjno-kartograficzną;  

2) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy 

realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego 

wyposażenia i technologii; 

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku realizacji 

robót. 

8. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, powinna zawierać dane 

umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

9. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią 

specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), a także zgodnie z PFU. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz 

zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiającemu w terminie w niej 

uzgodnionym.  

11. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 

12. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami tj. dokumentacją projektową 

(Program Funkcjonalno Użytkowy) (zwana dalej „SWZ"), 

2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego Przedmiot Umowy, 

      a Zamawiający zobowiązuje się odebrać Przedmiot Umowy i zapłacić wynagrodzenie, na 

      zasadach określonych w Umowie. 

14. Wykonawca przeznacza następujące części Przedmiotu Umowy do wykonania przez 

podwykonawców (części   zamówienia,   które   wykonawca   zamierza   powierzyć 

podwykonawcom  zgodnie z treścią oferty): ……………………..           

§2 Terminy 

1. Wykonawca  zrealizuje przedmiot umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” : 



 

  

 

            

 

"Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne"  Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"  
w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 na lata 2014-2020 Umowa o przyznaniu pomocy nr 00045-65150-UM1600114/19 z dnia 08.06.2020r. 

                                                                                                
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

 str. 6   

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne etapy, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, 

w następujących terminach: 

1) etap 1 – Wykonanie kompletnych opracowań projektowych dla wszystkich branż 

stanowiących przedmiot zamówienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 

niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę: od dnia podpisania umowy do                       

28 lutego 2023r.  

2) etap 2 - Wykonane robot budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie obiektu: do 31 maja 2023r.  

3. W wyznaczonym terminie Wykonawca ma obowiązek zakończyć cały zakres inwestycji oraz 

 przygotować dokumenty odbiorowe i uzyskać pozwolenie na użytkowanie (jeżeli będą  

     wymagały tego przepisy) oraz dokona całkowitego rozliczenia zadania. 

4. Zamawiający po zawarciu umowy w terminie 7 dni  przekaże  protokolarnie Wykonawcy 

niezbędne dokumenty i opracowania w celu rozpoczęcia prac projektowych oraz przekaże 

planowany pod inwestycje teren budowy.  

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić podczas realizacji robót zespół osób nadzorujących 

poszczególne branże budowlane, pełniących funkcje kierowników robót branżowych oraz 

zapewnić kierownictwo budowy w odpowiedniej specjalności zgodnie z wymaganiami Prawa 

budowlanego i uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia 

kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierowania robotami wraz z kopiami dokumentów 

potwierdzającymi odpowiednie uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności do 

właściwej izby. 

7. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych wykonawca przystąpi do 

wykonania prac.   

8. Rozpoczęcie robót potwierdza wpis Kierownika Budowy w Dzienniku budowy. 

9. Na dzień podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy.  

§ 3 Obowiązki stron umowy 

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 

realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków zamawiającego należy, w szczególności: 

1) Przekazanie Wykonawcy niezbędnych opracowań i posiadanej dokumentacji w celu 

umożliwienia rozpoczęcia prac projektowych, 

2) Przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu budowy w terminie 7 dni od daty uzyskania 

pozwolenia na budowę., 

3) Wyznaczanie terminów odbiorów zgodnie z postanowieniami Umowy, 

4) Przystępowanie do odbiorów w wyznaczonym terminie, 
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5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

6) Zapłata wynagrodzenia w wysokości i w terminie określonym Umową. 

3. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 

1) przekazanie zamawiającemu: 

a) pięciu egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji 

elektronicznej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy oraz 

w § 1 ust. 6 umowy, oraz  

b) dwóch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji 

elektronicznej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy 

oraz § 1 ust. 7 umowy; 

2) realizacji poprawek lub uzupełnień lub usunięcia usterek w trybie przewidzianym w § 5 

ust. 17 umowy; 

3) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem 

terminu realizacji etapu 1, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy;  

4) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót; 

5) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom; 

6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na 

terenie robót; 

7) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

8) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z 

właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 

prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite 

bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

9) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku wątpliwości co do 

jakości materiałów użytych do wbudowania, zamawiający ma prawo wykonania badań 

tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli 

badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których 

mowa, wówczas wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona 

ich wymiany; 

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych 

przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i 

uprawnienia wymagane przepisami prawa; 
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11) ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych, przy czym kierownik 

budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do 

sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi 

do wykonania robót; 

12) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

13) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę do 

żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy; 

14) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań 

wymaganych na etapie odbioru;  

15) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie 

z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej przez uprawnionego geodetę; 

16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury 

towarzyszącej. W celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spełnienie przez dane 

wyroby norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu; 

17) umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy 

w każdym terminie; 

18) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu robót  po 

zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót. W przypadku niewywiązywania 

się z tego obowiązku zamawiający obciąży wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia 

materiałów z budowy; 

19) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to 

niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – 

przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (wykonawca jest wytwórcą odpadów w 

rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach); 

4. Dostarczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót z podziałem na miesiące całego okresu wykonania przedmiotu 

umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową PFU oraz  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, normami, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także na warunkach ustalonych w SWZ i w 

Umowie. 

6. W ramach niniejszej umowy wykonawca ma obowiązek wykonać: 

6.1 Prace przedprojektowe 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować 

wszelkie dane i materiały niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem (dane wejściowe 

do projektowania). Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy 
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niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu 

Budowlanego. W szczególności Wykonawca pozyska:  

- mapę do celów projektowych;  

- badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentację geologiczno-inżynierską podłoża 

gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych;  

- inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i późniejszej 

realizacji Robót: wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego (założeń 

bilansowych i jakościowych ścieków oraz wody) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje 

rozwiązania technologiczne i techniczne tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymaganych 

efektów określonych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia.  

6.2  Prace projektowe 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej:  

- Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz z kartą 

informacyjną przedsięwzięcia, oraz w przypadku gdy organ właściwy do wydania decyzji nałoży 

taki obowiązek, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko –jeżeli zajdzie taka 

konieczność,  

- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

- Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujący(e) wykonanie wszystkich robót objętych 

niniejszym zamówieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z 7. lipca 

1994r, (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz zgodnie z warunkami określonymi decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;  

- Operat wodnoprawny dla uzyskania wymaganych pozwoleń wodnoprawnych –jeżeli zajdzie taka 

konieczność;  

- Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę;  

- Projekty wykonawczo-montażowe w poszczególnych branżach będące uszczegółowieniem dla 

potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego;  

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;  

- Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie 

budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci;  

- Instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe;  

- Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na eksploatację 

wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. 2021  poz. 1973 ) – jeżeli zajdzie taka konieczność;  
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- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie 

z prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do 

eksploatacji.  

- Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

6.3 Roboty budowlane 

Wykonawca wykona Roboty objęte zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową obejmującą: Projekt Wstępny (Koncepcję), Projekt 

budowlany i Projekty wykonawcze w oparciu o uzyskaną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz 

odnośnymi przepisami prawa i normami, w szczególności Prawa Budowlanego, przepisami BHP, 

p.poż. 

1) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz 

zapewnienia: 

a) zabezpieczenia przed zniszczeniem punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się na 

terenie inwestycji, a w przypadku gdy ulegną zniszczeniu / uszkodzeniu Wykonawca 

zobowiązany będzie do ich odtworzenia na własny koszt, 

b) zapewnienia nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlanymi przez osoby posiadające 

uprawnienia w odpowiedniej specjalności tj. zapewnienie kierownika budowy(wiodącego) 

oraz kierowników robót branżowych, 

c) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, tj. zorganizowania zaplecza 

budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy 

mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody i energii 

elektrycznej, odprowadzenia nieczystości), 

d) zapewnienie zgodnych z przepisami prawa warunków bhp i ppoż., 

e) w przypadku korzystania z podwykonawców - koordynowania robót podwykonawców, 

ponosząc za nich pełną odpowiedzialność, 

f) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem 

w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 

g) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, 

h) przy realizacji zamówienia zagwarantowania, aby wszystkie materiały użyte do wykonania 

przedmiotu umowy posiadały dopuszczenie do obrotu oraz dokumenty potwierdzające ich 

zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wykonawca, w/w dokumenty 

dostarczy Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek 

materiałów i sprzętu nie posiadających potwierdzenia ich zgodności z obowiązującymi 

normami i dopuszczenia do obrotu , 

i) wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 
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i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zalecaniami przedstawiciela Zamawiającego, 

oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, 

a także z pozostałymi załącznikami, 

j) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także (w razie z korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które 

Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 

k) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia instrukcji użytkowania i obsługi 

zamontowanych urządzeń  

l) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 

963), oraz dokonywanie stosownych zmian w treści tablicy,  

m) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

n) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem przez Inspektora 

Nadzoru / przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazywanie na bieżąco: dokumentów 

potwierdzających zgodność zastosowanych materiałów z polską lub europejską normą 

podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania. W przypadku 

zamiaru zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych dodatkowo wymagana jest 

akceptacja Projektanta, 

o) dostarczenia gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu,                               

w przypadku, gdy gwarancja producenta jest dłuższa niż okres gwarancji i rękojmi 

udzielonej przez Wykonawcę robót,     

p) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

q) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 

sprawdzenia przed ich zakryciem, 

r) dostarczenie, montaż, demontaż oraz wykorzystanie wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i 

urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu zamówienia, 

s) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po 

zakończeniu robót, 

t) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) oraz 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021,  poz.779.). Wykonawca w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania 
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odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 

niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania  tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. 

u) posiadać w stosunku do użytych materiałów atesty certyfikaty, aprobaty techniczne, 

świadectwa jakości i inne dokumenty potwierdzające ich właściwą jakość i możliwość 

zastosowania w budownictwie. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek wątpliwości co do jakości zastosowanego materiału lub nie przedstawienia 

przez Wykonawcę badań stosowanego materiału, Zamawiający ma prawo na koszt 

Wykonawcy zlecenie poddania ich badaniom laboratoryjnym, o których wyniku 

powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

v) wykonania Przedmiotu Umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry posiadającej wiedzę 

i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonywania robót 

wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, 

w) odbioru terenu budowy w terminie uzgodnionym w Umowie, 

x) zgłaszania Zamawiającemu konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych 

lub uzupełniających, 

y) wykonania dokumentacji powykonawczej oraz opracowanie kosztorysu powykonawczego 

w celu rozliczenia dofinansowania zadania.  

z) wykonanie wytyczenia obiektu oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i 

przedłożenie jej po zatwierdzeniu przez właściwy Ośrodek Geodezyjny 

7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy przy pomocy sprzętu i materiałów 

własnych, zakupionych przez siebie i zgodnych z wymaganiami określonymi w dokumentacji. 

8. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały budowlane, które zapewnia Wykonawca, 

wykorzystane w celu realizacji Przedmiotu Umowy, muszą być nowe, dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodne z obowiązującymi normami i przepisami ustawy o wyrobach 

budowlanych oraz muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji technicznej. 

9. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy. W razie uchybienia temu  

obowiązkowi, Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do uporządkowania    trenu 

budowy, może zlecić te prace podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy      

(wykonawstwo zastępcze). 

10. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) 

zatrudniali na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) osoby, które będą wykonywały prace 

związane z przedmiotem zamówienia tj.: pracownicy ogólnobudowlani, monterzy urządzeń, 
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operatorzy sprzętu, z wyjątkiem osób odpowiedzialnych za kierowanie  robotami tj. kierownika 

budowy lub robót.  

11. Obowiązek określony w ust. 10 dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest  

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane  

wyżej czynności.  

12. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu 

wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione 

na umowę o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu w przypadku 

każdorazowej zmiany składu osób zatrudnionych oraz przekazania Zamawiającemu takiej 

aktualizacji nie później niż 5 dni od dnia dokonania takiej zmiany. 

13. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7  

 dni od daty wezwania jest zobowiązany przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o  

 pracę osób o których mowa w ust. 11 i 12.  

14. W przypadku zastosowania ust. 13 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności1 bez, adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

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

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak 

i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

b) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

d) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości, 

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 

urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót. 

§ 4  Przedstawiciele stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron 

wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony zamawiającego: 

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 

Imię i nazwisko: …………………………Tel.: …………………… e-mail: ………………… 

2) ze strony wykonawcy: 

a) PROJEKTANT: 

Imię i nazwisko: ……………………Tel.: ………………… e-mail: …………………………… 

b) KIEROWNIK BUDOWY: 

Imię i nazwisko: …………………Tel.: ………………… e-mail: ……………………………… 

2. Projektant, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt 

z zamawiającym w trakcie realizacji etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy. Kierownik 

budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy jest odpowiedzialny za kontakt z 

zamawiającym w trakcie realizacji etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy. 

3. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron lub danych do kontaktu, o których mowa w § 4 

ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie informacje 

i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych 
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danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

4. Przedstawiciele stron, o których mowa w: 

1) § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, są upoważnieni do podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz protokołu odbioru 

częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy;  

2) § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy, są upoważnieni do podpisania protokołu 

z wprowadzenia na teren robót, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy, protokołów odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 umowy, protokołów 

odbioru częściowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy oraz protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy. 

5. Przedstawiciele zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do protokołów, o 

których mowa w § 5 ust. 16 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag 

w okresie gwarancji. 

6. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej 

realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiającego przed 

dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia warunków oraz kryteriów w stopniu nie 

mniejszym niż do osób zaproponowanych w treści oferty. 

§ 5 Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór wstępny dokumentacji projektowej – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego; 

2) odbiór ostateczny dokumentacji projektowej (odbiór etapu 1) – na podstawie protokołu 

odbioru częściowego; 

3) odbiory części robót budowlanych – na podstawie protokołu odbioru częściowego; 

4) odbiór końcowy robót (odbiór etapu 2) – na podstawie protokołu odbioru końcowego; 

5) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów dokonywanych 

w dzienniku budowy. 

2. W celu dokonania odbioru wstępnego dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 

1 umowy, wykonawca dostarczy na adres zamawiającego kompletną dokumentację projektową, o 

której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 umowy. Zamawiający potwierdzi kompletność 

dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym. 

3. Zamawiający dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych 

od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.  

4. Pozytywny odbiór ostateczny dokumentacji projektowej – odbiór etapu 1, o którym mowa w § 5 

ust. 1 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  



 

  

 

            

 

"Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne"  Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"  
w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 na lata 2014-2020 Umowa o przyznaniu pomocy nr 00045-65150-UM1600114/19 z dnia 08.06.2020r. 

                                                                                                
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

 str. 16   

5. Wprowadzenie wykonawcy na teren robót nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Z 

wprowadzenia wykonawcy na teren robót będzie sporządzony protokół wprowadzenia z udziałem 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

6. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru części robót, wysyłając zawiadomienie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy. 

7. Zamawiający dokona odbioru części robót w terminie 5 dni roboczych od daty przystąpienia do 

odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w okolicznościach, o których mowa w 

§ 5 ust. 16 i 17 umowy. 

8. Pozytywny odbiór części robót, o którym mowa w § 5 ust. 7 umowy, zostanie potwierdzony 

protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

9. Rozliczenie odbioru części robót będzie następować nie częściej niż w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych. 

10. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 

umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że wykonawca wykonał roboty budowlane, o których 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, oraz skompletował dokumentację powykonawczą, o której mowa 

w §1 ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy. 

11. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od daty przystąpienia 

do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w okolicznościach, o których mowa 

w § 5 ust. 16 i 17 umowy. 

12. Pozytywny odbiór etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony 

protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

13. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, o którym mowa w  § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy 

nie wstrzymuje czynności odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania 

swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

14. Wykonawca zgłosi zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy. 

15. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez wykonawcę potrzeby w tym 

zakresie, zgodnie z § 5 ust. 14 umowy. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną 

potwierdzone w dzienniku budowy. 

16. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2–4 umowy, 

uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji przedmiotu 

umowy, z wymaganiami określonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 
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17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy dokonania poprawek lub 

uzupełnień lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  

1) dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 umowy będzie 

posiadała błędy powodujące jej niezgodność z przepisami powszechnie obowiązującego prawa 

lub powodujące jej niezgodność z wymogami określonymi w PFU; 

2) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostaną wykonane niezgodnie 

z wymogami technicznymi, odebraną, zgodnie z w § 5 ust. 4 umowy,  dokumentacją 

projektową lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

3) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostaną wykonane z użyciem 

materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do 

stosowania; 

4) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu; 

5) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 

2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy; 

a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru częściowego lub 

protokole odbioru końcowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy. 

18. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po upływie terminów 

wykonania stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone o 

więcej niż 10 dni, zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz usunąć usterki na 

koszt wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

 

§ 6 Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie ETAPU I umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości ………………..zł brutto ( słownie: ………), na które składają się elementy ceny 

wymienione w Tabeli Elementów Rozliczeniowych: 

a) wynagrodzenie netto w wysokości …………..zł ( słownie: ……………) 

oraz 

b) podatek od towarów i usług w wysokości ………….zł.( słownie:………….) 

 

2. Za wykonanie ETAPU II umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości ………………..zł brutto ( słownie: ………), na które składają się elementy ceny 

wymienione w Tabeli Elementów Rozliczeniowych: 

a) wynagrodzenie netto w wysokości …………..zł ( słownie: ……………) 

        oraz 

b) podatek od towarów i usług w wysokości ………….zł.( słownie:………….) 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tj.: obejmuje wszelkie 

koszty niezbędne do prawidłowej realizacji określonych części przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

wymaganiami SWZ w tym w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 
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lub mogących mieć wpływ na koszty szczególności: oraz wynagrodzenie za prace projektowe, 

prace geodezyjne, roboty budowlane oraz prace towarzyszące, koszt materiałów i urządzeń, koszty 

transportu, składowania, zagospodarowania odpadków, ewentualne podatki i opłaty 

administracyjne, koszty stałego pobytu na terenie budowy Kierownika Budowy, oraz kierowników 

robót podczas prowadzenia danych etapów prac, koszt zapewnienia i utrzymania w okresie 

realizacji robót zaplecza.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1  i ust. 2 

niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer 

NIP wykonawcy: ........................................ . 

Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktur 

częściowych i faktury końcowej wystawionych przez wykonawcę, na podstawie protokołów 

odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, o których mowa w  § 5 ust. 1 pkt 2–4 umowy, 

podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy  

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach: 

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej – etap 1, 

o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, zgodnie z § 5 ust. 4 umowy, wykonawcy 

przysługuje część wynagrodzenia w kwocie ………………….… złotych brutto (słownie: 

…………………………) zawierające podatek od towarów i usług (VAT) – co stanowi ……. 

% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części robót, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy, wykonawcy 

przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzeżeniem, że łączna kwota 

wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części robót budowlanych, nie może 

przekroczyć 80 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy; 

3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, 

zgodnie z § 5 ust. 12 umowy, wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy z zastrzeżeniem, że 

kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbioru końcowego robót budowlanych, nie może być 

niższa niż 20 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy; 

7. Płatności, o których mowa w § 6 ust. 5 umowy, będą dokonywane na podstawie oryginałów faktur 

VAT doręczonych zamawiającemu, za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, z zastrzeżeniem, że: 

1) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 

1 umowy, jest protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, 

potwierdzający pozytywny odbiór etapu 1, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń; 

2) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie części robót, jest protokół odbioru 

częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy, potwierdzający pozytywny i zgodny 

z haromonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy, odbiór 
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części robót podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy 

bez uwag i zastrzeżeń; 

3) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 

2 umowy, jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy, 

potwierdzający pozytywny odbiór etapu 2, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

8. Zastrzega się, iż płatności, jak i odbiory następować mogą jedynie dla skończonych elementów.   

9. Przewiduje się płatności częściowe nie częściej niż raz w miesiącu oraz jedną płatność końcową po 

odbiorze końcowym robót. 

10. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru danego 

etapu robót, a regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury wraz z protokołem odbioru częściowego i dokumentami, o których mowa w ust. 13. 

11. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej 

na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od 

daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru końcowego i dokumentami, 

o których mowa w ust. 13 na rachunek Wykonawcy nr ……………. 

12.  Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

13. Wykonawca dołącza do faktury kopię protokołu odbioru częściowego/końcowego podpisanego 

przez obie strony oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego zaakceptowanym 

przez Zamawiającego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom  

z tytułu wykonania robót budowlanych, których dotyczy dana faktura oraz dowody zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy dostaw lub usług, którzy zawarli  

z Wykonawcą umowę przedłożoną Zamawiającemu. 

14. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w § 6 ust. 12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

15. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne 

należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, 

odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za 

szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia 

Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym. 

16.  Płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 

pośrednictwem metody podzielonej płatności przewidzianej w przepisach ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

2)  Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze: 
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a) Jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o 

którym mowa powyżej, 

b) Jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 

września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w ustawie o 

podatku od towarów i usług. 

3)  W przypadku, gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 

2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe w skutek 

braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 

podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wskazaniem, nie stanowi 

dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań 

lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

§ 7 Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 

umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.  

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, 

samodzielnie lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony 

praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości 

lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie w całości 

lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym 

techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, 

magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także 

publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności 

powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, w przypadku: 

1) dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy – protokołu odbioru 

częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzeżeń; 
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2) dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy – protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy bez uwag i zastrzeżeń.  

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie 

narusza praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i 

wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest 

wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń 

dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub 

naruszenia innych przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 

z tego tytułu.  

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 

zamawiającego. 

§ 8 Podwykonawstwo robót budowlanych 

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

przedkłada Zamawiającemu w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych wraz ze zgodą podwykonawcy za zawarcie umowy, o treści zgodnej w 

przedstawionym projekcie, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy 

2. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych powinna zawierać: 

1) oznaczenie podwykonawcy (imię nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, 

oznaczenie rejestru lub ewidencji, do której jest wpisany, dane rejestrowe, oznaczenie osób 

upoważnionych do reprezentacji podwykonawcy), 

2) realizowany przez podwykonawcę zakres robót budowlanych, oznaczony za pomocą 

dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy, 

3) określenie wysokości oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczałtowe, kosztorysowe) należnego 

podwykonawcy, oraz wskazanie rachunku bankowego na jaki będzie przekazywane 

wynagrodzenie z tego tytułu, 

4) wysokość wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy nie może przekraczać wysokości 

wynagrodzenia za daną część robót przewidzianego w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą lub łączna suma wynagrodzenia przewidziana dla wszystkich podwykonawców 

nie może przekraczać wysokość wynagrodzenia za zakres robót przeznaczonych do 

podwykonania określony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

5) zobowiązanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczeń wyłącznie przelewem bankowym, 

6) zakaz zawierania przez podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami bez zgody 

Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

7) obowiązek zapłaty przez podwykonawcę kary umownej w przypadku naruszenia zakazu o 

którym mowa w pkt. 6 , 
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8) zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni od doręczenia Wykonawcy faktury stwierdzającej wysokość tego wynagrodzenia; 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż do dnia wystawienia 

faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, stwierdzającej wynagrodzenie za roboty 

budowlane wykonane przy pomocy podwykonawcy, 

9) obowiązek poinformowania podwykonawcy o terminie odbioru częściowego/ końcowego robót 

wykonanych przy udziale podwykonawcy oraz umożliwienie podwykonawcy uczestnictwa w 

czynności odbioru, 

3. Zamawiający składa w formie pisemnego zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą w 

terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy w przypadku, gdy projekt nie spełnia wymagań 

określonych w ust. 2  ust 4. Pisemne zastrzeżenia Zamawiający wysyła za pomocą faksu lub 

poczty elektronicznej oraz listem poleconym.  

4.  Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 3 uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

zawartej z podwykonawcą, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

6. Zamawiający składa w formie pisemnej sprzeciw do umowy z Podwykonawcą w przypadku, gdy 

umowa nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 w terminie 10 dni od otrzymania kopii umowy. 

Pisemny sprzeciw Zamawiający wysyła za pomocą faksu lub poczty elektronicznej oraz listem 

poleconym. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu w tym terminie uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7. Niezgłoszenie zastrzeżeń do projektu oraz sprzeciwu do umowy z podwykonawcą oznacza 

akceptację danego podwykonawcy, a także możliwość dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, w przypadku uchylenia się przez 

Wykonawcę od obowiązku zapłaty. 

8. Przepisy ust. 1- 7 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców zamówienia na roboty 

budowlane oraz do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych. 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych. 

§ 9 Podwykonawstwo dostaw lub usług 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od zawarcia tej umowy, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1  lub § 6 ust. 2   Umowy, 

2. Umowa z podwykonawcą dostaw lub usług powinna przewidywać termin płatności 

wynagrodzenia za wykonane usługi lub dostawy nie dłuższy niż 14 dni od doręczenia 

wykonawcy faktury. Jeżeli umowa nie spełnia tego warunku, zamawiający informuje o 
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tym wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, pod rygorem obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 

ust. 1 pkt 1 lit. g Umowy. 

3. Przedłożenie Zamawiającemu kopii umowy, o której mowa w ust. 1 z zachowaniem 7 dniowego 

terminu umożliwia Zamawiającemu dokonanie bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy dostaw lub usług w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku 

zapłaty 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług. 

§ 10 Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego zaakceptowanemu 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub podwykonawcy dostaw lub 

usług, który zawarł z Wykonawcą umowę przedłożoną Zamawiającemu w terminie określonym w 

Umowie - w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Bezpośrednia 

zapłata dotyczy wyłącznie należności głównej, powstałej po zaakceptowaniu podwykonawcy robót 

budowlanych lub przedłożeniu Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług. 

2. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwia Wykonawcy zgłoszenie uwag 

odnośnie zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty, w terminie 7 dni od doręczenia wykonawcy 

stosownej informacji. Zamawiający podejmuje decyzję w przedmiocie dokonania bezpośredniej 

zapłaty, po wszechstronnym rozważeniu stanowiska przedstawionego przez podwykonawcę i 

Wykonawcę. 

3. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 11 Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca zgodnie z treścią oferty udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania 

Przedmiotu Umowy na okres …... miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru 

robót przeprowadzonego w trybie przewidzianym w § 5.   

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

w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, albo innym obustronnie 

uzgodnionym. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający będzie dokonywał pisemnie, na faks 

(nr........... ) lub mail (e-mail:................  ). W przypadku, jeżeli usunięcie wad i usterek wymaga 

dłuższego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza dłuższy termin 

usuwania wad i usterek. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres równy udzielonej gwarancji 

jakości. 
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5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy również po okresie gwarancji 

jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji 

jakości. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 2 bądź po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą Zamawiający może potrącić z 

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. W przypadku, gdy dane urządzenie wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy było już 

dwukrotnie naprawiane Zamawiający jest uprawniony do żądania wymiany tej rzeczy na 

nową, wolną od wad. 

8. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas  usuwania wad. 

§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Na zabezpieczenie roszczeń służących na podstawie niniejszej Umowy Zamawiającemu 

przeciwko Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz 

z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości................ PLN, 

(słownie złotych: ), tj. 5 % wynagrodzenia brutto podanego w ofercie formie …… 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia - w terminie 30 dni od bezusterkowego odbioru końcowego lub 

od stwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym. 

2) 30% wartości zabezpieczenia - w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

4.  Za dzień wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane będzie 

uważany dzień odbioru końcowego przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy. 

§ 13 Kary umowne 

1.  Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w  

§ 2 ust. 2 Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 lub § 6 ust. 2   niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym, odbiorze 

końcowym lub okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 lub § 6 ust. 2    niniejszej Umowy, za każdy dzień 

zwłoki, 
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c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 lub § 6 ust. 2   niniejszej Umowy, 

d) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo robót budowlanych lub projektu zmiany tej umowy w wysokości 

5.000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia, 

e) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

w wysokości 5.000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia, 

f) z tytułu braku zapłaty w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w wysokości 5.000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia, 

g) z tytułu zaniechania zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokości 

5.000,00 zł, za każdy przypadek naruszenia, 

h) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 

2 000zł (słownie. dwa tysiące) za  każdy dzień zwłoki, 

i) za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do terminu, o którym mowa w  § 

2 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokości 2 000zł (słownie. dwa tysiące) za  każdy dzień 

zwłoki, 

j) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w  § 3 ust. 10  niniejszej umowy, w 

wysokości 1 000zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za  każdą osobę zatrudnioną bez umowy 

o pracę. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) z tytułu zwłoki w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto     

           Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2  niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu zwłoki w wyznaczeniu terminu odbioru robót budowlanych w wysokości 0,1 % 

 wynagrodzenia  netto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 lub § 6 ust. 2 Umowy, za 

każdy dzień zwłoki 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może 

przekroczyć 20% wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 

ust. 2. 

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne, Stronom 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, za rzeczywiście doznaną 

szkodę. 

6. Zamawiający może dokonać potrącenia wierzytelności przysługujących mu z tytułu 

naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 

umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 
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§ 14 Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że 

wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z 

tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu 

wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów 

dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot 

zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie; 

e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, 

że: 

– minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do 

żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w 

kosztorysie, sporządzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej; 

– poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 

materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys; 

– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 10 % 

w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy; 

2) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku konieczności zmiany sposobu wykonania 

Przedmiotu Umowy ze względu na błędy w dokumentacji projektowej, które ujawniły się w 

trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, koniecznego do wykonania Przedmiotu Umowy 
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zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość  kosztów 

wykonania Przedmiotu Umowy, 

3) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku konieczności wykonania prac lub 

zastosowania materiałów nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia ze względu na błędy w 

dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 

koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jeżeli 

ta zmiana ma wpływ na wysokość  kosztów wykonania Przedmiotu Umowy. 

4) jeżeli w trakcie realizacji prac zaistnieje konieczność realizacji robót dodatkowych nie objętych 

zamówieniem podstawowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora 

Nadzoru kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji 

nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 

SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa zachodniopomorskiego, w 

którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana. 

5) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest 

w następujących przypadkach: 

a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie 

Przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i 

urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy, 

przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego 

poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne 

podmioty, 

d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub 

finansowanie zamówienia, 

e) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, działania siły 

wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej 

zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie 

z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na 

stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia 

drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu, 

f) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, 

6) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących 

przypadkach: 

a) wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż 

zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa, 
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b) , ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej 

wartości świadczenia stron. 

c) zastosowania nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu 

widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 

obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 

użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu 

Umowy, 

d) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.1 pkt. 6 lit b-f termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania 

tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie niedotyczącym istotnych postanowień 

Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, a w szczególności: 

a) zmian redakcyjnych Umowy, 

b) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni 

praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, 

c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 

4. Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na wniosek Wykonawcy z uwagi na istotne 

okoliczności, uniemożliwiające realizację zamówienia przez te osoby. Warunkiem dokonania 

powyższej zmiany jest spełnienie warunków postawionych na etapie postępowania przetargowego, 

a w przypadku Kierownika Budowy legitymowanie się nie mniejszym doświadczeniem, niż 

wskazane w ofercie.  

5. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem 

obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 455  PZP oraz 

zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

6. Zmiany  w  umowie,  na  skutek  wystąpienia  poniższych  okoliczności mogą 

dotyczyć  następujących elementów umowy:  

a) termin wykonania zamówienia:  

1. wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku 

generalnego,  

2. zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części 

zamówienia,  

3. ustalenie innych warunków płatności,  

4. wystąpienia przeszkód i utrudnień formalno-prawnych,  

5. konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia 

podstawowego,  

6. zmiana terminów zakończenia elementów robót bez zmiany terminu zakończenia umowy – 

aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego i finansowania.  
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b) terminy płatności:  

1. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści umowy do aktualnego stanu prawnego,  

2. zmiana terminów wystawiania faktur, jeżeli nastąpi zmiana terminu wykonania całego 

zadania.  

c) przedmiot zamówienia:  

1. aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,   

2. wykonanie robót zamiennych,  

3. rezygnacja z wykonania części zamówienia,   

4. zmiany nieistotne w rozwiązaniach dokumentacji projektowej,   

5. zamiana materiałów lub urządzeń w zakresie ich równoważności, z rozliczeniem 

wartościowym,  

6. wyłączenie zakresu umownego robót wraz z pomniejszeniem ustalonego wynagrodzenia w 

kosztorysie ofertowym za te roboty  

7. pomniejszenie zakresu umownego elementów robót wykazanych w tabeli cenowej oferty do 

zakresu rzeczywiście wykonanego z pomniejszeniem wynagrodzenia  w oparciu o cenę 

jednostkową, wynikającą z tabeli cenowej lub kosztorysu ofertowego i zakres robót nie 

wykonany.  

d)   wynagrodzenie umowne:  

1. zmiana wynagrodzenia z powodu nie wykonania części zamówienia, rezygnacji lub 

wyłączenia części zamówienia albo wykonania robót zamiennych,  

2. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana 

stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy,   

e)   innych postanowień umowy:  

1. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,   

2. zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,   

3. zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, nie powodującej zmiany terminu 

końcowego, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, jedynie zatwierdzenia przez 

strony z oznaczeniem kolejnego numeru i dnia obowiązywania.  

7. Wymienione ust 6 lit. a, b, c, d i e postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

8.  Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych. Podstawą wykonania robót  

zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony i podpisany przez:  

a) Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) Wykonawcę lub reprezentującego go Kierownika budowy,   

wraz z wyliczeniem wartości robót zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub 

kalkulacji robót. Protokół konieczności dla swojej ważności wymaga zatwierdzenia przez 
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Zamawiającego. Powyższa zmiana nie może powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 5niniejszej.  

9. Zmiana w zakresie realizacji umowy o zamówienie publiczne w związku wystąpieniem 

COVID-19 na podstawie art. 15r. ust 1 (Dz. U. 2020 1842 t.j.),  ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  Strony umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o 

wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej 

umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 

§ 15 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) w terminie 30 dni od zaistnienia  co najmniej jednej z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

p.z.p.,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, 

że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 

p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.  

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie  

4.  W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół  

inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz: 

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która 

spowodowała odstąpienie od Umowy; 

2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych i 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które  Wykonawca        

nie odpowiada. 

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

       Zamawiający jest obowiązany do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót 

do dnia odstąpienia. 
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2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 16 Postanowienia końcowe 

1.  Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy jest  ...... 

nr telefonu  ........   e-mail............, oraz inspektor nadzoru.................  

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy jest ............  

nr telefonu............ e-mail..............  

3. Funkcję kierownika budowy  będzie pełnił/a  ...................... , posiadający/a uprawnienia 

budowlane do........................................       nr ..................... ....... 

4.  Strony zobowiązane są informować się niezwłocznie o zmianie danych adresowych i 

rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja wysłana na 

ostatni znany adres Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną.  

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy PZP, Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych. 

7. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo siedziby 

Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i  

jeden dla Wykonawcy. 

 

    

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenia o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119, s. 1): 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Płotów z siedzibą w Urzędzie 

Miejskim  w Płotach przy Pl. Konstytucji 3 Maja, 72-310 Płoty,  tel.: 91 38 51 415,  e-mail: 

um@ploty.pl.  

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Płotach następuje za 

pomocą adresu e-mail: iodo@ploty.pl pod numerem telefonu: 91 38 51 415 lub pisemnie pod 

adresem: Urząd Miejski w Płotach Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu 

przeprowadzenia postępowania.  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących kategoriach danych osobowych:, 

imię i nazwisko, adres do  korespondencji, numer telefonu, adres mail. 

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności strony umowy,  operator pocztowy 

Poczta Polska, archiwum państwowe. Podane dane Pani/Pana mogą być udostępnione przez Urząd 

Miejski w Płotach podmiotom i organom, którym Urząd Miejski w Płotach jest zobowiązany lub 

upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania od Urzędu Miejskiego w Płotach 

danych osobowych lub uprawnionym do żądania dostępu do danych na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z uwzględnieniem 

obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa. 

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

8) Źródłem Pani/Pana danych osobowych są: dane przedstawione ofercie złożonej w postępowaniu 

o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: "Budowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia 

wody w m. Czarne"   w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zwanego dalej „Przedmiotem Umowy". 

mailto:um@ploty.pl
mailto:iodo@ploty.pl
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9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.   

10) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających 

na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą p.z.p oraz nie możenaruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

11) nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO;  

12) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 


