
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  
ISR…………………………………… 

 
 
zawarta w dniu ……………………………... w Widuchowej pomiędzy: 
Gminą Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa zwaną dalej w treści umowy 
„Zamawiającym” a w imieniu, której działa: 
Anna Kusy – Kłos  – Wójt Gminy Widuchowa 
przy kontrasygnacie  
Marcina Bachty – Skarbnika Gminy Widuchowa  
a 
………………………………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
NIP…………… ...............................  Regon…………………………………………. 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
 
 Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.), dalej „ustawa 
pzp”. Do realizacji niniejszej umowy mają także zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.j.), dalej KC. 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane 
niezbędne do oddania przedmiotu zamówienia, pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Marwice”, opisane projektem wykonawczym, Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi i innymi dokumentami, stanowiącymi załącznik do niniejszej 
umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej 
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, 
zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.” 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane projektem wykonawczym oraz 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi roboty budowlane, niezbędne do realizacji 
przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 
zgodnie z dokumentacją budowlaną. 

4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 nie będzie prowadziło do zwiększenia lub 
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót 
załączonym do siwz, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem 
wykonawczym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót 
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla 
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  



Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego 
§ 2 

1. Kierownikiem robót budowlanych będzie: ……………………………………, posiadający 
uprawnienia budowlane nr ……………………………… wydane w dniu …………………………………….. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie………………………………… nr Tel. ……………………………. 
3. Zmiana osoby kierownika robót budowlanych, następować może na wniosek 

Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności. Wykonawca 
do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada 
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoba proponowana 
przez Wykonawcę musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. 

4. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o 
pracę wszystkie osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej 
umowy (oprócz osób kierujących budową i innych osób, jeśli wykonywane przez nich 
czynności nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy), w tym prace 
fizyczne oraz operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 zpóźn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, będących przedmiotem 
niniejszego zamówienia, w szczególności związanych z czynnościami, wymienionymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg 
nie dotyczy m.in. osób kierujących budową i innych osób, jeśli wykonywane przez nich 
czynności nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. 

5. Obowiązek określony w ust. 4 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców.  
W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 
wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, zastrzega sobie prawo do wyrywkowego 
dokonywania kontroli zatrudniania na umowy o pracę osób, wykonujących czynności na 
placu budowy. W celu kontroli zamawiający skieruje do wykonawcy żądanie 
udowodnienia zamawiającemu w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez wykonawcę 
żądania zamawiającego, za pomocą dowolnych, dostępnych wykonawcy środków 
dowodowych faktu zatrudniania wskazanych osób na umowy o pracę. 

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę i każdego dalszego podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy i każdego dalszego 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, 
imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 



podwykonawcę lub każdego dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę 
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego 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 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  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; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

8. W przypadku powzięcia przez zamawiającego informacji o naruszeniu przez wykonawcę 
obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, albo w przypadku braku 
przedstawienia dowodów potwierdzających fakt zatrudnienia na umowy o pracę, 
zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem 
podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Powyższe 
zapisy stosuje się odpowiednio w stosunku do podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

9. Jeśli Państwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak umów o pracę, osób wskazanych przez 
zamawiającego, będzie to stanowiło podstawę do naliczenia kar umownych, określonych 
w umowie o zamówienie publiczne. 

10. Zamawiający ma prawo dokonać kontroli, o której mowa w ust. 15 wielokrotnie podczas 
trwania umowy o zamówienie publiczne.  

 
§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją, postanowieniami umowy, STWiOR, 
obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i 
wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
 

Podwykonawcy 
§ 4 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając  
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, 



której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 
podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się za akceptację 
projektu umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. 
Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub 
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, 
że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi 
zawierać w szczególności: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową; 
2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
Wykonawcy, a ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż zawarte w ofercie 
Wykonawcy; 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram 
robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 

4) terminy odbioru robót - muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co 
terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

5) termin wystawienia faktury - nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 
6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi 
i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony 
Podwykonawcy); 

7) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej 
umowie w § 10; 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie 
może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego; 

3) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego; 

4) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 



nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lud dalszego Podwykonawcę 
w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo. 

6.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z 
oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich 
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. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać 
postanowienia określone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać 
postanowień określonych w ust. 5. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Postanowienia ust. 2-8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
10. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i 

usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby 
były one działaniami, zaniedbaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 
Wykonawcy. 

12. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w 
ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym 
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 
Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi 
postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za nienależyte wykonanie 
umowy. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na 
których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się 
odmienną interpretację postanowień umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu 
inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o 
innych uczestnikach robót budowlanych. 
 

Prawa i obowiązki stron umowy 
§ 5 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy do obowiązków 
Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 7 dni licząc od daty 

podpisania niniejszej umowy, 
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, 
3) dokonanie odbiorów częściowych i końcowego robót. 



2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy: 

a) oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 
b) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o przynależności 

do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzający wpis osoby, o której 
mowa w ust. 2 pkt 1 lit a niniejszego paragrafu na listę członków tej izby oraz 
potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii uprawnień budowlanych dla 
tej osoby, 

2) dostarczenia w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy 
szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, określającego planowaną 
kolejność robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
wraz z planowanymi nakładami finansowymi w każdym z kolejnych miesięcy. 
Harmonogram musi być wykonany z podziałem na poszczególne rodzaje robót. 
Harmonogram musi być aktualizowany i wskazywać zaawansowanie rzeczowe i 
finansowe robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy może być aktualizowany w 
trakcie realizacji umowy. Zamawiający za każdym razem wyznaczy Wykonawcy 
termin na przekazanie aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

3) wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy dostosowanego do 
realizowanego zakresu robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, 

4) zapewnienia ochrony mienia i ochrony ppoż. znajdującego się na placu budowy; 
5) oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc 

prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp; 
6) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych - 

zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami; 
7) uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, 

niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych; 
8) zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem 

budowy, 
9) uzyskania - w razie potrzeby - zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem 

wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztów 
dokonanych zajęć; 

10) zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem 
budowy; zapewnienia przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie 
przekazanego frontu robót, a jeżeli nie będzie to możliwe, zabezpieczenia dojazdu do 
poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych; 

11) prowadzenia robót w sposób zabezpieczający skarpy, wykopy i istniejące uzbrojenie; 
poinformowania, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników 
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie 
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót; 

12) wykonywania w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robót ziemnych 
ręcznie; 

13) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji; 
14) dostarczania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów użytych 
do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie ze STWiOR) - celem uzyskania ich 
akceptacji przez inspektora Nadzoru  - w terminie co najmniej 7 dni przed ich 
wbudowaniem; 

15) przeprowadzania prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami 



technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, na własny 
koszt; 

16) wykonania, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych pomiarów sprawdzających; 
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one, że pomiary dały 
wynik negatywny; 

17) przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych; 
18) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp., po 

zakończeniu robót; 
19) uporządkowania terenu oraz naprawienie nawierzchni sąsiadujących jezdni - 

uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac; 
20) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu 

przekazania do eksploatacji; 
21) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu nie później niż w ciągu 30 dni 

kalendarzowych od pisemnej informacji o zakończeniu realizacji robót budowlanych, 
Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej zawierającej: 
a) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym: o zgodności 

wykonania obiektu z projektem i ewentualnymi zmianami oraz doprowadzeniu 
do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (szkice) wraz ze sporządzoną w jej 
wyniku dokumentacją geodezyjno – kartograficzną.  

c) dokumentację powykonawczą opatrzoną tytułem „Dokumentacja 
powykonawcza”  
z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy ewentualnymi 
zmianami, 

d) protokoły utylizacji wszelkich odpadów budowlanych, 
e) protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie z STWiOR i obowiązującymi 

przepisami, 
f) protokoły przyjęcia przez użytkowników materiałów z demontażu, 
g) protokoły odbiorów technicznych, 
h) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, 

świadectwa jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie, 

i) tabelaryczne zestawienie wartości wykonanych robót z podziałem na rodzaje 
robót - niezbędnych do sporządzenia dokumentów OT, 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oryginałów wszelkich dostarczonych 
protokołów, wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty 
uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez kierownika 
budowy. Powyższą dokumentację odbiorową należy dostarczyć w wersji papierowej i 
wersji elektronicznej w 2 kompletach. Dane powinny być zapisane w formatach 
obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader. Pliki nie powinny mieć 
zabezpieczenia przed kopiowaniem. 

4. Materiały pozyskane z rozbiórki jezdni i chodników nadające się do ponownego 
wbudowania, Wykonawca winien dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 
uwzględniając koszt powyższego transportu w ofercie cenowej. Pozyskane materiały 
drogowe mogą też być wykorzystane w ramach prowadzonej inwestycji, po uzyskaniu 
akceptacji inspektora nadzoru; 

5. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a pochodzące z 



prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu, np. z robót 
rozbiórkowych, ziemnych, a także ścinania oraz karczowania drzew i krzewów, będą 
stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 
przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami. 
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 
poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 
niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia, 
uwzględniając w ofercie koszt wywozu do firm zajmujących się ich przeróbką i utylizacją. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu sposób 
zagospodarowania tych odpadów, jako warunek dokonania odbioru końcowego 
realizowanego zamówienia. 

6. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn.zm.). 

 
Termin wykonania, odbiór końcowy 

§ 6 
1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy ustala się do dnia 07.12.2018r. 
2. Za podstawę wykonania całości przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się 

złożenie przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu realizacji w całości 
przedmiotu umowy, złożone w siedzibie Zamawiającego. Wykonanie czynności, o których 
mowa w niniejszym ustępie jest możliwe po wykonaniu całości prac przewidzianych  
w umowie. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać propozycję terminu 
rozpoczęcia odbioru wykonanych prac.  Strony ustalą termin rozpoczęcia odbioru prac na 
dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym ustępie. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru 
końcowego. 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy 
                        § 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu 
na kwotę …………………………………………. zł łącznie z podatkiem VAT, (słownie: 
………………………………………………………………….). Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 kodeksu 
cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do terminowego 
i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie 
wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie 
oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawową do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 
 

Warunki płatności 
§ 8 

1. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa po wykonaniu całości robót, wystawiona przez 
Wykonawcę wobec Zamawiającego. 



2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez przedstawiciela 
Zamawiającego protokół odbioru końcowego, stwierdzający wykonanie całego zakresu 
umowy. 

3. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego Strony ustalą na dzień przypadający w ciągu 7 
dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o którym mowa w § 6 ust. 2 
umowy 

4. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru 
wykonanych prac Zamawiającemu, przysługuje prawo do samodzielnego dokonania 
odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu. 

5. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół odbioru końcowego, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

6. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgłosi robót stanowiących 
przedmiot umowy do odbioru, to Zamawiający: 
1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - 

wezwie Wykonawcę do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakończenia oraz 
naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji, określonego zgodnie z 
niniejsza umową, 

2) jeżeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac 
nie wykona - może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, 

3) w celu zapewnienia wykonania umowy - może zlecić dokończenie prac innemu 
Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciążyć Wykonawcę, który jest stroną 
niniejszej umowy. 

7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo ich usunięcia we własnym zakresie, na koszt i 
ryzyko Wykonawcy lub też może żądać pomniejszenia wynagrodzenia z tytułu wykonania 
przedmiotu umowy. 

8. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego jest możliwe po wykonaniu całości prac 
przewidzianych w umowie. 

9. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców dodatkowo do faktury końcowej 
Wykonawca ma obowiązek załączyć: 
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków 

wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali 
zaakceptowani przez Zamawiającego, oraz 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych 
potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
lub 

3) oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku zobowiązań 
finansowych wynikających z podpisanych z Wykonawcą/Podwykonawcą umów, 
złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

10. Integralną częścią protokołu odbioru końcowego stanowić będą dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu stosowania w budownictwie, 
oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument 
stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów powstałych po realizacji robót 
objętych odbiorem końcowym. 

11. Termin płatności faktury końcowej wynosi 21 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury Zamawiającemu. 

12. Płatność zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy: n r  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  



13. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub części 
- w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie rodzi po 
stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu. 

14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
15. Płatnikiem faktur będzie Gmina Widuchowa. 
16. Płatnik posiada numer identyfikacji podatkowej 8581726084, adres: ul. Grunwaldzka 8,  

74-120 Widuchowa. 
17. Każda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON 

wymaga pisemnego informowania Zamawiającego. 
 

§ 9 
1. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie 

numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy. 
 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 
§ 10 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany i odebrany przez zamawiającego 
przedmiot umowy i jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne przez ………………. miesięcy. 

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót. 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 11 
1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej, tj. w wysokość 
…………………………………………….…….. zł (słownie: …………………………………………..), do 
momentu podpisania niniejszej umowy. 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy 
Zamawiającego, 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i 
terminach: 
1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od 

dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 
2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady. 
5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 

nie może być krótszy niż: 
1) z tytułu należytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót, 
2) z tytułu usunięcia wad i usterek - 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji łub poręczenia, okres ich 
obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 5 niniejszego 



paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7 ustawy pzp. 
7. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 6 ust. 

1 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia 
byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca 
przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do 
przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy 
w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 5 
niniejszej umowy i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie 
przedłużenie. 

8. Zgodnie z art. 150 ust 7 ustawy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Zapisy zawarte w ust 7 i 8 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać 
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie 
innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat. 

 
Kary umowne 

§ 12 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych:) za każdy dzień 
opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 
00/100) za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia w którym minął termin 
wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek; 

3) za opóźnienie w dostarczeniu opracowań, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 22 
niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każdy 
dzień opóźnienia; 

4) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po strome Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

5) za niedostarczenie w terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego 
aktualizacji w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100) za każdy 
dzień opóźnienia; 

6) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który 
nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej 
umowy, w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100) za 
każde zdarzenie; 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 
w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100) za każde 
zdarzenie; 

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy 
tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie; 



9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100) za każde 
zdarzenie; 

10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w 
wykazie lub jego aktualizacji, w wysokości 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 
złotych 00/100) liczone za każdą osobę, dla której nie przedstawiono w terminie 
wymaganych dowodów. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia lub zwłoki, ustalonych za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - w tym dniu; 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - odpowiednio w każdym z 

tych dni. 
4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w 
okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na 
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych 
należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe przed terminem 
wymagalności należności Wykonawcy. 

 
Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy 

§ 13 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w następujących 
sytuacjach: 
1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 
2) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych 

prac w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy; 
3) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłużej niż 7 dni; 
4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i przerwa ta 

trwa dłużej niż 2 tygodnie; 
5) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 
mowa w § 8 ust. 9 niniejszej umowy; 

6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił 
możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie 
wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 
okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu 



okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy pzp. 
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
5. Zarówno rozwiązanie umowy jak i odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie 

pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 
6. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, Wykonawcę i 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązania umowy lub 

odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na 
swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2 i ust, 3 niniejszego 
paragrafu, o ile odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez 
Zamawiającego nastąpiło z powodu okoliczności za które Wykonawca nie 
odpowiada, wówczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni 
roboczych od zgłoszenia; 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy 
urządzenia zaplecza budowy. 

 
Zmiana umowy 

§ 14 
1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia, zmianie sposobu 
spełnienia świadczenia oraz zmianie osoby kierownika robót budowlanych. 

3. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w 
następujących przypadkach: 
1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, 

które będą miały wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania; 
2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub 
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych 
przez Wykonawcę. 

3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i 
warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich 
wstrzymania. Na kierowniku budowy spoczywa odpowiedzialność potwierdzenia 
tego faktu. 

4. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić: 
1) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane, 
2) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót 



lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót 
wynikających ze zmiany sposobu prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie 
kosztorysu sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu 
następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na 
rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia 
kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego), 
a) stawka roboczogodziny „R” - średnia dla woj. Zachodniopomorskiego, 
b) koszty pośrednie „Kp” - średnie dla woj. Zachodniopomorskiego, 
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - średnie dla woj. Zachodniopomorskiego 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 

przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny 
materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych 
katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert 
handlowych itp. 

e) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 
f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z 

kosztorysem ofertowym, 
5. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia: 

1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w 
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub wadliwym wykonaniem projektu, 

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita 
niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 

Zmiany wskazane w lit. a do c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 
oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 
zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 
zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być 
powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4. 

6. Zmiana osoby kierownika robót budowlanych może nastąpić na pisemny wniosek 
Wykonawcy. Nowa proponowana osoba musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. 
Zmiana osoby kierownika robót budowlanych wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do 
umowy. 

7. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 3-5 jest protokół konieczności 
zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 

8. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym 
robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień. W 
przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na aktualizację harmonogramu, w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i 
przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja 
harmonogramu nie wymaga formy aneksu. Aktualizacja, o której mowa w niniejszym 
ustępie, nie dotyczy przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 8 ust. 1. 



9. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że: 
1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub 
2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 
uzasadnienie. 

11. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on 
zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana 
przez Zamawiającego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uważana jest za doręczoną 
prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. 

12. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem 
nieważności. 

 
Postanowienia pozostałe 

§ 15 
1. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 
2. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa 

oraz STWiORB, o których mowa w § 1 ust. 2. 
3. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnianiu na zasadach 
i w trybie określonych w ww. ustawie. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
             
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do umowy  
 

miejscowość, data…………………………………………….. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DO PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................  
działając w imieniu i na rzecz: 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 

 
 

1. Oświadczam(y), że Wykonawca/Podwykonawca 
 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy) 
 

dokonał na moją/naszą rzecz płatności całości wynagrodzenia za realizację prac 
podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/umów podwykonawczych (nr/z 
dnia) 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
 
za wykonane, w ramach inwestycji pn. ………………………………………………………., w terminie od 
dnia 
 .................................  do dnia  ..................................... , roboty budowlane/dostawy/usługi, 
których przedmiot stanowiło
 ................................. ……………………………………………………………….. 
i które to należności zostały opłacone na podstawie nw, faktur/rachunków: 
 

1) W dniu ………………………………. została dokonana płatność należności w kwocie 
wynikająca z faktury/rachunku nr…………………………. z dnia ……………………………………..
 za zamówienia wykonane w terminie od dnia …………………………………………… do 
dnia ……………………………. odebrane protokołem odbioru z dnia ………………………………. 
 

2) W dniu ………………………………. została dokonana płatność należności w kwocie 
wynikająca z faktury/rachunku nr…………………………. z dnia ……………………………………..
 za zamówienia wykonane w terminie od dnia …………………………………………… do 
dnia ……………………………. odebrane protokołem odbioru z dnia ………………………………. 
 

3) … 
 



 

 
2. Oświadczam, iż kwoty wskazane w pkt 1 - [ ... ] wynoszą razem [ ........................ zł] 

i stanowią całość wynagrodzenia przysługującego  .............................................  (nazwa 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonywania prac 
podwykonawczych {robót budowlanych/dostaw/usług) realizowanych w ramach ww. 
inwestycji. 
 

3. W zakresie związanym z zapłatą wynagrodzenia za realizację umów wykazanych 
powyżej nie posiadam/y zatem żadnych roszczeń. 
 

4. Wszystkie roboty/dostawy/usługi w ramach przedmiotowego zadania wykonaliśmy 
siłami własnymi/przy udziale dalszych podwykonawców, tj.: 

[ ............................................. ] 
[ ............................................. ] 

 
5. Jednocześnie oświadczamy, że w ramach inwestycji pn. „ ............................................. ”, 

nie wykonywaliśmy (samodzielnie oraz za pomocą dalszych podwykonawców) żadnych 
prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie umów, o których 
mowa powyżej. 

 
 
………………………………………………………………………… 
 

(Podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych  
do występowania w imieniu 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

  


