
Załącznik nr 4 

 

UMOWA NR ………………………………./2020 

 

 

zawarta w dniu …………… r. w Sośnicowicach pomiędzy: 

SPZOZ Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach  ul. Gliwicka 28 

44-153 Sośnicowic, NIP 9691159161,  REGON 272364286 

reprezentowanym przez: 

Leszek Kubiak – Dyrektor 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a firmą: 

 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  

____________ prowadzącą działalność gospodarczą jako:______________________ lub 

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,   

posiadającą numer NIP: ______________, REGON: ____________; 

 

reprezentowaną przez: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego  oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

zostaje zawarta Umowa o następującej treści 

 

§ 1 

 

1. Zawarcie niniejszej umowy zostało poprzedzone postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr …………………… 

przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) 

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony. 

§ 2 

 

Strony zgodnie oświadczają, iż postępowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 

nie jest dotknięte wadami, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

 

§ 3 

 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa i remont wybranych pomieszczeń Przychodni 

Zdrowia w Sośnicowicach, ul. Gliwicka 28 pod katem nowych potrzeb na  podstawie projektu 



budowlanego oraz posiadanego zezwolenia na budowę. 

2.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót w zakresie i na warunkach 

określonych w postanowieniach niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia projekcie budowlanym, zezwoleniu na budowę oraz złożonej przez 

Wykonawcę ofercie z dnia ___________________ – 

1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Załącznikami do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, opisującymi szczegółowo przedmiot umowy, są: 

Projekt budowlany 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

a).zna i akceptuje warunki realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności zapoznał 

się warunkami technicznymi i lokalizacją przedmiotu umowy oraz założeniami i 

oczekiwaniami Zamawiającego, co do standardu i jakości realizowanych robót 

budowlanych oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną 

ocenę zakresu robót, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania 

oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia, 

b).posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także 

dysponuje sprzętem, materiałami oraz wykwalifikowanym personelem niezbędnymi 

do profesjonalnego świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy w 

sposób całkowicie z nią zgodny i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy 

przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, 

c)wszelkie świadczenia wykonywane przezeń na rzecz Zamawiającego na podstawie 

postanowień niniejszej umowy wykona z należytą starannością, wymaganą od 

podmiotu profesjonalnie zajmującego się świadczeniem Robót, 

d).zobowiązuje się do tego, by Roboty świadczone były zgodnie z wymogami 

stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności aby Roboty 

świadczone były przez osoby przeszkolone w zakresie wymaganym przepisami prawa, 

e).posiada wszelkie niezbędne zgody, pozwolenia, zezwolenia lub koncesje wymagane 

przepisami prawa do wykonywania wszelkich czynności wiążących się z 

wykonywaniem Robót i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez 

cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

§ 4 

 

1.Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) umożliwienie Wykonawcy dokonania wizji lokalnej obiektu objętego 

przedmiotem umowy na etapie przygotowania oferty – w zakresie możliwym do 

przeprowadzenia w czynnym ośrodku zdrowia, w terminie wcześniej uzgodnionym z 

Dyrekcją Przychodni, 

b) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów objętych 

przedmiotem umowy ( bezpłatnie), 



c) wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, 

d) dokonywanie odbiorów na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy, 

e) zamawiający zapewnia, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu 

umowy i zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

a) Informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac będących przedmiotem 

zamówienia oraz zaistniałych problemach mających wpływ na termin lub koszt inwestycji, 

b) Ustanowienie kierownika budowy, posiadającego stosowne uprawnienia, 

c) Sporządzenie po zakończeniu robót budowlanych będących przedmiotem umowy 

dokumentacji powykonawczej (3 egzemplarze), spełniającej wymogi właściwego 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i obejmującej m.in.: 

d)oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami, 

e)karty katalogowe zastosowanych materiałów oraz karty katalogowe i DTR wraz z 

instrukcjami obsługi urządzeń i wyposażenia oraz stosowne do nich certyfikaty, atesty, 

aprobaty techniczne i poświadczenia, 

f)Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą najpóźniej na 3 dni 

robocze przed odbiorem końcowym robót. 

g)Uzyskanie (po zakończeniu robót budowlanych), na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa, pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomieniu Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego o zakończeniu inwestycji i uzyskanie stosownego zaświadczenia. 

2.1.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY – ROBOTY BUDOWLANE. 

1. Wykonawca oświadcza, że dokonał rozpoznania placu budowy i jego otoczenia 

oraz uznał je za wystarczające do zawarcia umowy, w szczególności co do: 

a) warunków technicznych istniejącego budynku przychodni, 

b) rozmiarów i charakteru robót tymczasowych i budowlano-instalacyjnych, a także 

materiałów i urządzeń niezbędnych do zagospodarowania i utrzymania placu budowy w celu 

wykonania przedmiotu zamówienia, 

c) środków potrzebnych do uzyskania dostępu do placu budowy. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z 

zaakceptowaną uprzednio dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami szczegółowymi dotyczącymi warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót przy użyciu materiałów, które są dopuszczone do 

stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności 

koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy ww. roboty i 

czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty. 



3. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania z Zamawiającym na bieżąco 

sposobu realizacji prac mogących powodować utrudnienia w prawidłowym 

funkcjonowaniu przychodni. 

 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności, certyfikat zgodności z określoną normą lub aprobatą techniczną, 

a w przypadku materiałów wykończeniowych przedstawić Zamawiającemu do 

akceptacji propozycje materiałowe i próbki kolorystyczne. 

5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania i 

udokumentowania, że wbudowane materiały spełniają wymagania co do jakości i 

parametrów technicznych (są równoważne) w stosunku do materiałów i urządzeń 

określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

6. Wykonawca może dokonywać zmian materiałów oraz zmian w technologii 

wykonawstwa robót, jeżeli uzyska na nie pisemną zgodę autora projektu i 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze 

socjalne. 

8. Wykonawca ma obowiązek przejąć od Zamawiającego plac budowy, w tym: 

a) wykonywać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 

robót podstawowych, zabezpieczenia placu budowy   

b) wyposażyć zaplecze budowy, 

c) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) ogrodzić, oznaczyć plac budowy czyli obszar na którym mają być prowadzone roboty. 

Obszar prowadzenia robót należy wydzielić ściankami tymczasowymi, zabezpieczającymi 

skutecznie przed przenikaniem do sąsiednich pomieszczeń zanieczyszczeń (zapylenia) oraz w 

miarę możliwości hałasu. 

e) umieścić tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

f) zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, 

g) utrzymywać stale porządek placu budowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Prawa budowlanego, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu 

ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na plac budowy Zamawiającemu oraz 

osobom przez niego wskazanym, pracownikom organów państwowych celem 

dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami. 

10. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania 

przepisów o ochronie środowiska na placu budowy, zapobiegania szkodom lub 

nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich, dóbr publicznych lub 

innych negatywnych skutków wynikających ze sposobu realizacji robót. 

11. Wykonawca będzie utrzymywać plac budowy i teren wokół budowy, a także 

drogi dojazdowe na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie 

usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp. Wykonawca 

ustawi wymienny kontener na gruz i odpady budowlane w miejscu wskazanym przez 



Zamawiającego. 

12. Po zakończeniu robót Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie urządzenia 

tymczasowe, zaplecze budowy itp., oraz pozostawi plac budowy i jego otoczenie 

uporządkowane i czyste nadające się bezpośrednio do użytkowania. 

13. Wykonawca udzielać będzie Zamawiającemu na jego żądanie informacji o 

personelu nadzorującym budowę, ilości zatrudnionych robotników, czasie pracy oraz 

pracującym sprzęcie. 

14. Wykonawca informować będzie Zamawiającego na jego żądanie o sposobie 

prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i 

urządzeń używanych na budowie. 

15. Wykonawca na uzasadnione żądanie Zamawiającego przerwie roboty na 

budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba zabezpieczy wykonane roboty 

przed ich zniszczeniem. 

16. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco ujawnione wady w trakcie trwania 

procesu inwestycyjnego. 

17. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego 

uniemożliwiają eksploatację obiektu Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawić 

do akceptacji Zamawiającemu zatwierdzony przez projektanta projekt ich usunięcia. 

18. Wykonawca zgłosi w terminie do 7 dni roboczych wpisem do dziennika 

budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego roboty podlegające 

zakryciu lub tzw. zanikowe. 

19. Wykonawca wykona na swój koszt rozbiórkę elementów robót i ponownie 

wykona elementy robót budzące wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich 

wykonania, (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed 

ich zakryciem). 

20. Wykonawca zapewni właściwą koordynację robót wykonywanych przez 

ewentualnych Podwykonawców. 

21. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie działania i 

zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy. 

22. Wykonawca zobowiąże się skompletować i przekazać dokumentację budowy i 

dokumentację powykonawczą oraz podlegające przekazaniu inne dokumenty i decyzje 

dotyczące obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem niezbędnych do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania każdorazowo z Zamawiającym 

sposobu realizacji prac mogących powodować utrudnienie w prawidłowym 

funkcjonowaniu przychodni, 

24. Wykonawca przed przyjęciem placu budowy dostarczy Zamawiającemu, 

oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu przez niego obowiązków. 

25. Wykonawca wykona i zamontuje w ramach własnych środków tablicę 

informacyjną dotyczącą realizacji przedmiotu umowy we wskazanym przez 

Zamawiającego miejscu najpóźniej w dniu przekazania budowy. 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 12.12.2020 



roku. 

2. Przekazanie placu budowy dla realizacji  robót budowlanych nastąpi w terminie do 15 

dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia robót. 

3. Przedmiot Umowy określony w § 2 Umowy będzie realizowany zgodnie z 

zatwierdzonym przez Zamawiającego, harmonogramem rzeczowo – finansowym 

robót, sporządzonym przez wykonawcę. 

§ 6 

 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za realizację 

przedmiotu zamówienia zgodne z ofertą, w wysokości: 

Netto…………………………… złotych (słownie ………………….. złotych), 

Brutto ………………………….. złotych (słownie ………………….. złotych 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 powyżej, jest wynagrodzeniem ryczałtowym,  

obejmującym całość przedmiotu zamówienia, a skończywszy na uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie przebudowanych pomieszczeń. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do naliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa, stosując stawkę podatku VAT w wysokości 

obowiązującej w dniu wystawiania faktury. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia objętego fakturą  końcową jest dostarczenie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletu następujących dokumentów: 

a) prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

b) dowodów zapłaty na rzecz wszystkich Podwykonawców oraz Dalszych 

Podwykonawców, którzy brali udział w wykonywaniu Robót Budowlanych, 

całości wynagrodzenia należnego tym Podwykonawcom oraz Dalszym 

Podwykonawcom za wszystkie wykonane przez tych Podwykonawców lub 

Dalszych Podwykonawców Roboty Budowlane, 

c) kompletów oświadczeń, złożonych przez wszystkich Podwykonawców oraz 

Dalszych Podwykonawców, w których Podwykonawcy oraz Dalsi 

Podwykonawcy oświadczą, że nie przysługują im wobec Wykonawcy żadne, 

choćby niewymagalne, należności z tytułu wynagrodzenia za wykonanie Robót 

Budowlanych oraz, że nie istnieją podstawy do odpowiedzialności solidarnej 

Zamawiającego wobec Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców na 

podstawie art. 647
1
 Kodeksu cywilnego z tytułu jakichkolwiek Robót 



Budowlanych wykonywanych przez Podwykonawców oraz Dalszych 

Podwykonawców. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Na fakturach VAT wystawianych Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy 

Wykonawca umieści:  nr niniejszej umowy, nr NIP Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego 

przenieść wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających 

z niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego. 

9. W przypadku zmiany stawek urzędowych podatku VAT zmianie ulegnie 

wynagrodzenie umowne Wykonawcy – odpowiednio do tych zmian. 

 

§ 7 

1. Zamawiający uwzględnia, iż Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie 

części zamówienia,  której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz prace 

związane z rozmieszczeniem i instalacją w ramach dostawy. 

2. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

5. Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo 

i do jej zmiany, których przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach: 

a) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

b) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4. 

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

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, którego przedmiotem są roboty budowlane w 

terminie 14 dni od dnia przedłożenia uważa się za akceptację projektu umowy przez 

zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 



podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy 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. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

10. W przypadku, o których mowa w ust 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

wprowadzenia zmani tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary określnej w ust.12. 

11. Przepisy ust. 4-11 stosuje się do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projekt jej zmian, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kare w wysokości 5.000,00zł. (słownie : pięć 

tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenia 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a 

wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu dowody 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

2. Zamawiający dokonuje 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, wobec 

których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 



niniejszego zamówienia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 

2 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b) 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, 

c) 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. 2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku 

Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 

bezpośrednio podwykonawcy. 

8. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy. 

§ 9 

 

1. Odbiór końcowy dokonany będzie po wykonaniu zakresu robót. Wykonawca 



poinformuje Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru. W odbiorze 

uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. 

2. Na co najmniej 2 dni robocze przed dniem dokonania odbioru końcowego 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów  pozwalających na 

ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru. Komplet dokumentów 

odbiorowych powinien składać się m.in. z: 

a) oryginału dziennika budowy, 

b) dokumentacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z wymogami 

zamawiającego, 

c) wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów, 

d) wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych 

przez wykonawcę sprawdzeń, badań, prób, 

e) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z 

warunkami – pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi normami, 

3. Odbiór końcowy podjęty zostanie przez komisję powołaną przez 

Zamawiającego, w terminie do 7 dni od zawiadomienia przez Wykonawcę o 

zakończeniu wszystkich prac i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. 

Zgłoszenie powyższe nastąpi poprzez wpis kierownika budowy do dziennika budowy 

oraz równoczesne zawiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego – drogą 

mailową. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego 

przechodzi ryzyko uszkodzenia przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone 

wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad 

wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie . Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia 

wad określony w protokole usunięcia wad. 

2)  nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może : 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem zażądać wykonania wadliwie wykonanych elementów po 

raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar 

umownych i odszkodowań za zwłokę na zasadach określonych w niniejszej 

umowie, 

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po 

raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy. 



 

§ 10 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

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

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

c) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 10% wartości tego wynagrodzenia, 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % 

wartości przedmiotu odbioru ( zadania) za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie więcej niż 10% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 

wysokości  10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość wszelkich zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych w 

przypadku, gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia wszelkich ewentualnych kar 

umownych przewidzianych niniejszą umową z należności Wykonawcy 

przysługujących mu na podstawie postanowień niniejszej umowy. 

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji wykonania przedmiotu 

umowy, kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

7. Zamawiający, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 

odpowiedniego terminu może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego 

koszt, wady nieusunięte przez niego w wyznaczonym terminie. 

§ 11 

 

1. Zamawiającemu przysługuje – i to w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o 

podstawie odstąpienia - prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 



nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

b) zwłoki w realizacji umowy w zakresie opracowania Projektu Budowlanego i 

złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę przekraczającej 4 tygodnie, 

w stosunku do terminu podanego w § 5 ust. 1 umowy, 

c) nie przystąpienia do wykonywania robót budowlanych w terminie 30 dni od 

daty przekazania placu budowy, pomimo pisemnego wezwania do rozpoczęcia robót 

budowlanych, 

d) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych trwającej dłużej niż 14 dni, 

chyba że przerwa spowodowana jest okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, 

e) zwłoki w realizacji umowy w zakresie robót budowlanych w stosunku do 

obustronnie uzgodnionego harmonogramu przekraczającej 6 tygodni, 

f) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

g) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w wysokości powyżej 

50% aktywów, które może mieć realny wpływ na realizację niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje i to w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o 

podstawie odstąpienia prawo odstąpienia od umowy, w jeżeli: 

a) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części 

wynagrodzenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub 

odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru robót, 

c) Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia 

uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i 

prawne. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu 

na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 



c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty skutecznego 

odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy dostarczone przez niego lub wniesione 

urządzenia zaplecza. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 lit. c, po 

cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym, 

c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ...............miesięcznej 

gwarancji na wykonane roboty, o których mowa w § 3 umowy, licząc ich początek od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.. 

2. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1 umowy - Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia bezpłatnie wszystkich wad fizycznych robót 

określonych w § 3  umowy, stwierdzonych w zakresie, za który odpowiada 

Wykonawca. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. 

Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.   

4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie   prowadzonej działalności gospodarczej: 

a) w okresie realizacji umowy, 

b)  w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

§ 13 



 

Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w zakresie objętym przedmiotem niniejszej 

umowy – zamówienia: 

Zamawiający: -  ........................................... 

 

Wykonawca:  - ............................................ 

 

 

§ 14 

 

1. Dopuszcza się zmiany postanowień Umowy w zakresie określonym w art. 144 Pzp 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian do Umowy, o których mowa w art. 144 ust. 

1 pkt 1 Pzp, które mogą dotyczyć następujących przypadków: 

1) zmiany terminów, o których mowa w § 5 umowy, o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminów, w następujących 

sytuacjach: 

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

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, leżących po stronie 

Zamawiającego; 

b) gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót - pod warunkiem 

wykazania wpływu zaistnienia takich warunków na przyjęty harmonogram realizacji 

robót; 

c) konieczności realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych, która wpłynie 

na termin realizacji robót objętych przedmiotem umowy i która udokumentowana 

będzie zatwierdzonym protokołem konieczności, o czas niezbędny do realizacji robót 

dodatkowych; 

d) w sytuacji konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

f) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn 

za które nie odpowiada Wykonawca; 

g) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

h) wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich 

zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; 



i) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

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

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

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

wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

j) odmowy wydania przez właściwe instytucje decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 

z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę; 

k) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc 

niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę; 

l) niemożności wykonywania robót, gdy uprawnione instytucje nie dopuszczą do 

wykonywania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn 

niezawinionych 

przez wykonawcę; 

m) wystąpienia innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę; 

n) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na 

termin wykonania Umowy. 

2)  zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy jest możliwa 

w następujących przypadkach: 

a) gdy, przyjęte w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, geotechniczne 

lub hydrologiczne, rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowanie niewybuchów i niewypałów w istotny sposób mogą skutkować 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotowej umowy; 

b) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowane 

lub błędnie zinwentaryzowane sieci, instalacji lub inne obiekty budowlane; 

c) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym dla uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji. 

3. Nie stanowią istotnej zmiany między innymi, w rozumieniu art. 144 Pzp: 

a) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną 

umowy; 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony; 

c) zmiany danych rejestrowych; 

d) zmiany danych będących następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze 



stron. 

4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 

2 powyżej, wykonawca ma obowiązek przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczący 

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 

takiej zmiany. 

5. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, w terminie 

umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu realizacji 

Umowy. 

6. W przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej wykonawca przedłoży 

projekt zamienny podpisany przez projektanta. 

7. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2, wskazanych przez Wykonawcęwe 

wniosku, o którym mowa w ust. 4, musi być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

8. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego 

przez obie Strony pod rygorem nieważności. 

1. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 Umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust.2 Umowy. 

2. Aneks terminowy nie spowoduje żadnych roszczeń stron związanych z przedmiotem 

aneksu. 

3. Zmiana terminów Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 

przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu rękojmi. 

§ 15 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także przepisy 

Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie 

stanowią inaczej. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć na tle 

postanowień niniejszej umowy, w tym dotyczących jej interpretacji lub wykonania, na 

drodze ugodowej. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na drodze ugodowej, 

wszelkie spory, o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą przez 

Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w 2/dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach – po 1/jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 



 

 

_____________________    ________________________ 

 

 


