
 

 

Wzór –  Załącznik nr 2  

Umowa Nr ……………../2021 (Wzór)                                                   
 
 
Dnia .......................................................2021 r. w Ostrołęce                                                             
pomiędzy Powiatem Ostrołęckim z siedzibą w  07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5,  
NIP 758-23-59-776                                                                                                    
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:                                                                              
Przewodniczący Zarządu                                                      -             Starosta dr inż. Stanisław Kubeł                         
Członek Zarządu                                                                       -Wicestarosta  Krzysztof Parzychowski                       
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu                      -                                                   Aldona Kuciej                                  
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest  Zarząd Dróg 
Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 
 
a  ……………………………………….. z siedzibą w ……………………………………………………………………….  
NIP ……………………….                              REGON ………………………………. 
zarejestrowanym w ……. pod nr ………… 
reprezentowanym przez: 
………………………………….   
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”    
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne przeprowadzone w ramach 
zapytania ofertowego  na podstawie  2 ust. 1 pkt 1, zgodnie z ustawą z dnia 11 września  
2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.). 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
2) zapytanie ofertowe, 
3) wyjaśnienia Zamawiającego do ZO, 
4) harmonogram rzeczowo-finansowy. 

§ 2. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach 
zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla 
pieszych w Myszyńcu na ul. Generała Józefa Bema na drodze nr 2514W w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” polegające na:  

Przebudowa DP 2514W Myszyniec – Zdunek - Bartniki w obszarze oddziaływania 
przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 0+665 w msc. Myszyniec wraz z 
budową oświetlenia przejścia dla pieszych 

2. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami, normami oraz na 
ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: 
1) Zapytanie ofertowe zawierająca: dokumentację techniczną, przedmiary robót, 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane 
dalej SST), 

2) umowa, 
3) oferta Wykonawcy, 
4) wyjaśnienia Zamawiającego do ZO. 



 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia 
rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów 
wymienionych w ust. 3. 

5. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami, wiążące będą dokumenty według 
ich kolejności wskazanej w ust. 3. 

6. Strony oświadczają, iż Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji 
dotyczących przedmiotu umowy. 

§ 3. 
WYMAGANIA MATERIAŁOWE 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w SST. 

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów aktualny certyfikat, deklarację, atest lub aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały  
do realizacji zamówienia, a także na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość zbadania 
jakości użytych materiałów lub wykonywanych robót w zakresie wymagań określonych w 
ust. 2. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania lub wyboru podmiotu, do którego będą 
przekazane materiały w celu wykonania badań.  

6. Jeżeli przeprowadzone badania wykażą, że materiały zastosowane do wykonania robót są 
niezgodne z umową, koszty tych badań dodatkowo obciążą Wykonawcę, natomiast gdy 
wyniki badań potwierdzą zgodność zastosowanych materiałów z umową, koszty tych badań 
obciążą Zamawiającego. 

§ 4. 
TERMIN REALIZACJI 

1. Termin realizacji zadania: ………………………..  
2. Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokołem przekazania, nastąpi w dniu 

……………. 2022r.  
3. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi do 5 dni roboczych od daty 

protokolarnego przekazania terenu budowy. 
4. Szczegółowe terminy dla realizacji zadania objętego umową: 

1) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oświadczeń o podjęciu 
obowiązków przez kierownika budowy/kierownika robót, uwierzytelnionej kopii jego 
uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do 
właściwej Izby Budowlanej, 

2) uzgadnianie z Zamawiającym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i 
przekazywanie jego aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia, 

3) Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót w ciągu 15 dni od daty 
otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru z dokumentacją 
powykonawczą oraz dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania 
robót zweryfikowanymi przez Inspektora Nadzoru.  

5. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do 
dziennika budowy o gotowości  przedmiotu umowy do odbioru końcowego robót. Za 
zakończenie robót strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku 
budowy o zakończeniu robót potwierdzonego przez  Inspektora Nadzoru.  

6. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru powinno nastąpić po zakończeniu robót 
budowlanych, potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego prawidłowości 
wykonania dokumentacji powykonawczej, realizacji pozostałych warunków umowy. 

§ 5. 
HARMONOGRAM 

1. Przedmiot umowy określony w § 2 umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym i kosztorysem ofertowym, dostarczonym Zamawiającemu w dniu 



 

 

podpisania niniejszej umowy stanowiącym załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru 
Zamawiającego stanowiącego załącznik do ZO, zachowując identyczną kolejność pozycji.  

2. Wykonawca wraz z propozycją zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia zmiany. 

§ 6. 
BADANIA KONTROLNE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania badań kontrolnych przez niezależne 
laboratorium. 

2. Zamawiający może dokonać wyboru niezależnego laboratorium branży drogowej na 
obsługę laboratoryjną z ramienia Zamawiającego, na zadanie określone w § 2. 

3. Zamawiający może zlecić laboratorium branży drogowej wykonanie badań kontrolnych 
wszystkich warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni jezdni, badania składu 
ziarnowego wbudowanych materiałów z zakresu zadania określonego w § 2. 

4. Kierownik budowy/kierownik robót powiadomi inspektora nadzoru o gotowości do 
wykonania badania kontrolnego, wyznaczając datę, miejsce i godzinę pobrania. 

5. Kierownik budowy/kierownik robót powiadamiając o gotowości wykonania badania 
kontrolnego, zobowiązany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania 
przeznaczonego do wykonania badania, w sposób umożliwiający uzyskanie wyniku 
pozytywnego. W przypadku przygotowania niekompletnego elementu zadania 
przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie wykonane. 

6. Jeżeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy/kierownika robót, o którym mowa w 
ust. 4, przedstawiciel laboratorium branży drogowej oraz inspektor nadzoru przybędą na 
miejsce, a teren nie będzie odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania 
kontrolnego w sposób, o którym mowa w ust. 5, wówczas wszelkie koszty związane z 
przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) według cen 
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium branży drogowej. 

7. Koszty związane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikającego  
z przyjętego rodzaju badań, którego wynik będzie pozytywny lub negatywny, ponosi 
Zamawiający.  

8. W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku 
negatywnego tego samego rodzaju, koszt następnych badań ponosi Wykonawca, według 
cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium branży drogowej.  

9. Laboratorium branży drogowej obciąży Wykonawcę kosztami wynikającymi  
z kolejnych badań, po uzyskaniu wyniku negatywnego z pierwszego przeprowadzonego 
badania na koszt Zamawiającego, wystawiając fakturę. 
 

§ 7. 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, strony ustalają                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
wynagrodzenie ryczałtowe: 
cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………………………zł  
(słownie brutto:………………………………………………. złotych )  

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.  
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą 
starannością kompletnego przedmiotu umowy, w szczególności wszelkich robót 
budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, 
dostarczenia i zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów 
i urządzeń objętych przedmiotem umowy.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie 
koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres czynności i 
obowiązków wynikających wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji 



 

 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków prowadzenia robót 
podanych w ZO jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których nie można 
wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
dokumentacją projektową, ZO, obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, 
wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp. 
Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera także 
należny podatek VAT. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej 
przez niego przy kalkulacji oferty stawki podatku VAT i w razie przyjęcia niewłaściwej 
stawki podatku VAT nie może żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest rozumiane jako ryczałtowe za 
wykonanie całości zamówienia, tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia także ryzyko 
związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie uwzględnienie powyższego przez 
Wykonawcę w powyższym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.  

5. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym 
przez cały okres realizacji inwestycji, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w 
umowie.  

6. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu 
niedoszacowania należności za wykonanie robót będących przedmiotem umowy czy 
innych błędów Wykonawcy, w szczególności błędów rachunkowych m. in. w złożonej 
ofercie, kalkulacji ryczałtu czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu robót 
będącego w dokumentacji technicznej.  

7. W dniu podpisania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu kosztorys ofertowy, który stanowić będzie załącznik  do niniejszej 
umowy. Załączony kosztorys ofertowy nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania 
Wykonawcy, ale służy jedynie do obliczenia wysokości należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z 
wykonania części przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych 
lub dodatkowych.  

8. Zamawiający zgłosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w 
terminie do 5 dni od dnia przedłożenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak 
zgłoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzględni 
zgłoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiającego i w tym 
terminie przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję kosztorysu ofertowego. 
Wykonawca może powoływać się wyłącznie na kosztorys zatwierdzony przez 
Zamawiającego.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości poszczególnych elementów 
kosztorysu ofertowego w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę dla robót objętych 
tym elementem cen rażąco odbiegających od średnich cen na rynku robót budowlanych, 
w tym m.in. określonych w publikacjach dotyczących analizy cen robót budowlanych 
lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiający korygując wartości poszczególnych robót 
nie może zmienić wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.  

10. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej konieczność wprowadzenia w trakcie 
realizacji niniejszego zamówienia zmian w zakresie lub materiałach w stosunku do 
określonych w kosztorysie ofertowym – zamienne zakresy robót lub materiałów 
zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole 
konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o sporządzony przez 
Wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu 
szczegółowego przyjmie identyczne czynniki jakie określił w kosztorysie ofertowym. 
Zmiany dokonywane w powyższym zakresie nie mogą powodować podwyższenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający ma prawo korekty wartości przedmiotu 



 

 

umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objętych 
niniejszą umową.  

11. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty 
niewykonane nie podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w §7 ust. 1 niniejszej 
umowy zostanie stosownie pomniejszone o wartość niewykonanej części przedmiotu 
umowy ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do 
niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że łączna wartość niewykonanej części przedmiotu 
umowy nie może przekraczać 15% wartości pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego 
tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.  

12. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, 
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany 
wynagrodzenia netto. 

13. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca będzie ponosił koszty: prac 
geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej, urządzenia i utrzymania zaplecza budowy, 
badań laboratoryjnych i pomiarów w zakresie wynikającym ze specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz 
następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które 
mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, uporządkowania terenu budowy po 
zakończeniu robót, pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

14. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania 
zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.   

15. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem dowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. 

§ 8. 
ROZLICZENIE ROBÓT 

1. Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w 
oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w 
zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, 
pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kosztorys z wykonanych 
robót musi być sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie częściowe za wykonane roboty, płatne  
na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru 
częściowego elementów robót podlegających, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru  
przez komisję odbiorową. Komisja odbiorowa podpisze protokół odbioru częściowego po 
sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunkowym przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, będącego 
załącznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania robót 
objętych tym protokołem, a jedynie potwierdzenie ilościowego i rzeczowego wykonania 
robót. 

3. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 
każdej faktury częściowej i końcowej potwierdzenie otrzymania przelewu o wartości 
określonej na fakturze Podwykonawcy podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę oraz 
oświadczenie, że wszystkie należności wynikające z wystawionych faktur Podwykonawcy, 
których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały 
uregulowane. 

4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 



 

 

całości lub części wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w wyznaczonym terminie 
Zamawiający może: 
1) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Do rozliczenia końcowego, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przedłoży zestawienie 
wystawionych faktur. W przypadku wprowadzenia na budowę Podwykonawcy/dalszego 
Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia faktur 
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. 

9. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy o numerze: ………………………………………... 

10. Zapłata końcowa za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentów. Za 
datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek 
Wykonawcy. 

11. Zamawiający oświadcza, że faktura winna być wystawiona zgodnie z formułą:  
Nabywca: Powiat Ostrołęcki, Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka, NIP 758-23-59-776                
Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka 

§ 9. 
ROBOTY ZAMIENNE  

Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych: są to roboty wynikające ze zmiany 
technologii lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty 
zamienne Wykonawca powinien wykonać na podstawie protokołu konieczności podpisanego 
przez strony umowy. 

§ 10. 
ROZLICZENIE ROBÓT ZAMIENNYCH I DODATKOWYCH 

1. Jeżeli wykonanie robót zamiennych nie powoduje zwiększenia kosztów wykonania 
przedmiotu umowy, ich rozliczenie następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 7 ust.1 umowy. 

2. W przypadku gdy wykonanie robót zamiennych powoduje zwiększenie kosztów wykonania 
przedmiotu umowy: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena 
jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości 
wynagrodzenia za te roboty, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową 
ceny jednostkowej tych robót sporządzoną w oparciu o ceny zawarte w aktualnych 
zeszytach „SEKOCENBUD”, 



 

 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1 lub 2, Zamawiający 
wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w pkt 1 lub 2 
oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze 
zmian, przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

3. Zasady rozliczania robót zamiennych, o których mowa w ust. 2 stosuje się odpowiednio do 
obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych. 

§ 11. 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy:                                                                     
1) przekazanie Kierownikowi Budowy protokołem terenu budowy, dziennika budowy oraz 

dokumentacji projektowej,                                                                                  
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,                                                                   
3) dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. 

§ 12. 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym  

w SST, 
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem 

wymagań określonych w SST, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robót, 
zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, 

4) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia 
wynika z obowiązujących przepisów. 

5) kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, 

6) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i z 
uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie 
umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na 
terenie budowy, 

7) przestrzeganie przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i 
sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, 
a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego 
zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 
użytkowania, 

8) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy, 
9) zapewnienie właściwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 
10)  z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi 

pełna odpowiedzialność za: 
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i 

osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 
b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót 

podczas realizacji przedmiotu umowy, 
c) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem 

lub niedopatrzeniem Wykonawcy. 
11) informowanie Zamawiającego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, 
12) informowanie Zamawiającego /inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 
13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 



 

 

14) zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz 
zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 

15) terminowe wykonanie obowiązków określonych w § 4 umowy, 
16) przygotowanie terenu do badań kontrolnych przeprowadzanych z ramienia 

Zamawiającego, o których mowa w § 6 umowy, 
17) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa oraz zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych (SST) (jeśli dotyczy). 
2. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne 

przeszkolenie w zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi 
wykonywanych prac. 

3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone  
przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia 
ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu 
umowy w zakresie przewidzianym przez polski kodeks cywilny. 

4. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową. 

§ 13. 
TEREN BUDOWY 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy osobom, do których 
należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym pracownikom, których wskaże 
Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 14. 
NADZÓR INWESTORSKI 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: …………………………………...              
2. Osoba wskazana w ust. 1 działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane.                                                                                                
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. Zmiana ta winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z 
obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

§ 15. 
PERSONEL WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.                                                                                                

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 
personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, 
o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego 
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z 
obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób, niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/kierownika robót w osobie ………………………  
posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności …………………. 

6. Osoba wskazana w ust. 5, będzie działać w granicach umocowania określonego  
w ustawie Prawo budowlane. 



 

 

7. Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku 
nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków. 

 
§ 16. 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
zawartej umowy, wraz ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym 
wykonania powierzonego zakresu robót, uwzględniającym terminy wykonania 
poszczególnych prac przez Podwykonawców oraz należności przysługujące z tego tytułu, 
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.                                                                                                                        

2. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:       
1) zakres robót zleconych Podwykonawcy,                                                                          
2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż 

wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,                                         
3) termin wykonania powierzonego zakresu robót,                                                               
4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie większe niż wynikające z 

§ 22 niniejszej umowy.                                                                         
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.                                     

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w 
ust. 2 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,                                                                    
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 3. 
3) Zawiera postanowienia niezgodne w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego niekorzystny niż 
prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami zawartej umowy 
między zamawiającym a wykonawcą. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w 
ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust 1÷5 stosuje się odpowiednio. 
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.                                             

8. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o której mowa w ust. 7, oraz 
jej zmian zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym, 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 3. 
3) Zawiera postanowienia niezgodne w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego niekorzystny niż 
prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami zawartej umowy 
między zamawiającym a wykonawcą. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy, w terminie 
określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 



 

 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający 
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Powyższe zasady stosuje się 
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i 
kompetencji Podwykonawcy. 

13. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez 
Podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej 
odpowiedzialności Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

14. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody 
Zamawiającego. 

§ 17. 
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

1. Inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu………………….…….. 2022r.  
2. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów wymienionych w § 4 ust. 4 umowy we 

wskazanym terminie, będzie traktowane jako opóźnienie powstałe z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

§ 18. 
ZASADY ODBIORU ROBÓT 

1. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie 
do 2 dni od dnia zgłoszenia przez kierownika budowy /kierownika robót wpisem do 
dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów 
i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.  
W razie niedopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć 
roboty niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego.                                                                                         

2. Wszystkie odbiory częściowe i odbiór końcowy, rozpoczęte będą w terminie nie 
późniejszym, niż 15 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez kierownika budowy 
/kierownika robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.   

3. Odbioru końcowego dokonuje, z udziałem kierownika budowy/kierownika robót  
i inspektora nadzoru, powołana przez Zamawiającego komisja odbioru, z czego 
sporządzony zostaje protokół końcowy odbioru. Datę odbioru będzie stanowił dzień 
zakończenia i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.  

4. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół 
zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone 
terminy na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

§ 19. 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty 
będące przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres ……. m-
cy miesięcy na roboty budowlane, oraz gwarancji na urządzenia będące przedmiotem umowy 
zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentów wraz z ich nieodpłatną, bieżącą 
konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym. 



 

 

2. Nie później niż 3 tygodnie przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z 
Wykonawcą przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad 
winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w 
ust. 1, jeżeli zgłosił wadę /usterkę przed upływem tego okresu. 

4. W okresie odpowiedzialności Wykonawca będzie usuwał wady /usterki swoim kosztem i 
staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 
dni od daty pisemnego zgłoszenia.  
W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidację wady /usterki, Wykonawca 
wystąpi do Zamawiającego na piśmie o akceptację innego terminu naprawy z podaniem 
przyczyny przesunięcia terminu. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad /usterek bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów.  

6. Usunięcie wady /usterki będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu 
przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu. 

7. Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad 
/usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania 
wad /usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

8. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy  
po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z 
gwarancji. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przez okres ……. miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego i 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót, bez wad i usterek. 

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy. 

§ 20. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, tj. kwotę: ……….. zł  (słownie: ……………………). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie …………………………. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 
wysokościach jak niżej: 

1) 70% wartości zabezpieczenia – nie później niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.                                          

2) 30% wartości zabezpieczenia – nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady.                                                                                                                                     

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 4 
ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień 
podpisania aneksu. 

§ 21. 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, objętych niniejszą 
umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót, 



 

 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym również ruchem pojazdów mechanicznych. 
 

§ 22. 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, od terminu określonego w § 4 ust. 
1 potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§ 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

3) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt. 1,2) umowy w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki,  

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
dłuższej niż 5 dni roboczych w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za 
każdy dzień przerwy, nie uwzględniając terminu wskazanego w § 4 ust. 3, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, 

6) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

7) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki od umownego 
terminu zapłaty, 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 10% wysokości 
wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia 
umownego brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 24 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Naliczone kary łącznie nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto,  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych 
korzyści. 

5. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar  
na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z 
należności Wykonawcy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie 
realizacji zamówienia. 

§ 23.  
CESJA 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego: 



 

 

a) zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 
umowy, 

b) zawierać innych umów, których skutkiem jest zmiana wierzyciela, 
c) zawierać umów zastawu i innych umów zmierzających do ustanowienia zabezpieczenia 

na wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.  
 

§ 24. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót 

w terminach określonych w § 4 ust. 2 i 3 umowy, po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu 7 dni,   

2) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, SST, 
harmonogramem robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo 
wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, 

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy 
niż 5 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w 
okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

4) w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi 
zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

6) Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy. 

7) wprowadził inne osoby do kierowania budową niż w umowie. 
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt. 1) ÷ 6) odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy przez strony winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni 
od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 pkt. 1) ÷ 6) i 
ust. 3 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie. 

5. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

mienia, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć teren budowy i opuścić go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
jednak nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, a także należące  
do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później, niż w 
terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, 

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 
W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma 
prawo przeprowadzić odbiór jednostronny, 

4) najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub 



 

 

wniesione materiały i urządzenia niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali 
zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu, 

5) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu  
o odstąpieniu od umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót, 

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. Podpisany przez obie strony 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę. 

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać 
i dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień 
odstąpienia, 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron Zamawiający ma obowiązek: 
1) dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w terminie 10 dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 
2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w 

terminie określonym w § 8 ust.10 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiającego 
z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 
rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 10 dni roboczych 
od daty odstąpienia od umowy. 

§ 25. 
ZMIANY W UMOWIE 

1. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

§ 26. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

2. Na zbycie przez Wykonawcę swoich wierzytelności na rzecz innych kontrahentów musi być 
wyrażona pisemna zgoda Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 września  2019 roku 
Prawo zamówień publicznych. 

4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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