
                                                                                                                   

                                                                                                                                              Załącznik nr 2 do siwz 
 

UMOWA Nr ……… 
o roboty budowlane  

na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Marwice 
 

zawarta w dniu ………………. 2018 roku pomiędzy:  

Gminą Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, NIP 858-17-26-084, REGON 811684924, 
reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy – mgr inż. Annę  Kusy-Kłos,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Marcina Bachty, 
zwaną w dalszej części umowy „zamawiającym” 

a 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną/ym przez: 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 
zwaną/ym w dalszej części 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. 
 

I. PRZEDMIOT UMOWY 
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 nr 1 do siwz, zgodnie z ofertą wykonawcy, 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 robot budowlanych 
opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w rozdziale XXIII niniejszej 
Umowy.  
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7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust. 
1, ust. 2 i ust. 3, ma prawo wydawania wykonawcy na piśmie uzgodnionych z zamawiającym 
poleceń, a wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 

a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 
realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, 
opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji 
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego 
odstępstwa od projektu wykonawczego,  

b) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej harmonogramem 
rzeczowo–finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy. 

 
II. POTENCJAŁ WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby 
którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i 
doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 
użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 
wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w 
powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, albo do samodzielnego wykonania tej części 
zamówienia (*wykreślić jeśli wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego). 

 
III. TERMINY 

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych: od dnia przekazania terenu budowy. 

2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień 30 września  2018 r.  

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji, to jest w terminie ….. miesięcy 
od dnia odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu 
Umowy.  

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia 
Umowy. 

 
IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z 
Umową, ofertą i projektem wykonawczym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 
nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy 
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że 
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 
jakość zastosowanych do robót materiałów. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach Umowy: 
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 
b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w projekcie wykonawczym i Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, 

f)  umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 
czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

i) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa i 

postanowieniami Umowy, 
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

l) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, 
n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 
przyjąć. 

o) zawarcia na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w 
którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym 
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia 
ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 
mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 
przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 500 tys. zł, 

p) przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopii umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do 
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich 
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

q) zatrudniania na umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w siwz, których 
realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm. ).  

7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
a) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
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b) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 

Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 
a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  
b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
c) informacji o wytwarzanych odpadach, 
d) dokumentacji powykonawczej. 

9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich 
zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 
pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy. 

11. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 
którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a 
spowodowanej: 
a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 
przedmiotu Umowy;  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 
Zamawiającego lub;  

c) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 
12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, 
w związku z realizacją Umowy. 

13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 
postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 
Odbiorom częściowym. 

15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego. 

 
V. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w 
Umowie. 

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden egzemplarz 
Projektu wykonawczego i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w wersji papierowej i 
elektronicznej.  

3. Projekt wykonawczy i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią własność Zamawiającego i 
mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z 
przeznaczeniem. 

4. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za Wady w przekazanego 
Wykonawcy Projektu wykonawczego.  

5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Projektu wykonawczego w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.  
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6. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie wykonawczym jest 
następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty 
modyfikacji Projektu wykonawczego oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

7. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  
c) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w 

zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,  
d) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy, 
e) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
f) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy, 
8. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowych, 
d) końcowego całości robót, 
e) gwarancyjnych, 
f) ostatecznego. 

9. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

10. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 2 dni 
roboczych. 

11. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w 
terminach wynikających z Umowy.  

12. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Zamawiającego  
obciążają koszty każdego uszkodzenia powstałego w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 
Umowy, oprócz kosztów uszkodzeń spowodowanych: 
a) Wadą tkwiącą w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, na dzień zakończenia robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;  
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub;  
c) czynnościami Wykonawcy po dniu Odbioru końcowego. 

 
VI. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY 

1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia obowiązków Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  

2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający 
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w pkt 1. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Projektem 
wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i pełni funkcje inspektora nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 
akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do 
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   
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5. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 
Projektu wykonawczego lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości 
robót wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 7 
dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez 
Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania 
poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z 
wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem 
mienia i ochroną ppoż.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

7. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni roboczych przed 
dokonaniem zmiany. 

8. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy. 
 

VII. NARADY KOORDYNACYJNE 
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się 
następującą częstotliwość narad koordynacyjnych:  co najmniej raz na dwa tygodnie. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

3. Kierownik budowy jest zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a 
kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w 
ciągu 3  dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się 
za wiążące. 

 
VIII. KIEROWNIK BUDOWY 

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który jest 
uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy 
Prawo Budowlane. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę 
po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego 
pisemnej akceptacji.  

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

 
IX. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy 
lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
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X. PODWYKONAWCY 
(*usunąć jeśli wykonawca nie przewiduje podwykonawców) 

1. Wykonawca może realizować roboty budowlane przy udziale podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
stanowiące przedmiot Umowy, jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 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 otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza 
w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

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. 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 stanowiące przedmiot umowy, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o 
podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

9. 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa ust. 9, 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. 

11. Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
12. 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, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane stanowiące 
przedmiot Umowy.  
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13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, 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. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 
zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

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

lub 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. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 12, zamawiający potrąca kwotę  wynagrodzenia wypłaconego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, 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. 

19. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami w szczególności:  
1) umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
2) przedmiot umowy musi stanowić część zamówienia publicznego wynikającego z Umowy 

zawartej pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą; 
3) dokładne określenie zakresu prac, 
4) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, 
5) termin i forma płatności, 
6) zasady rozliczeń, 
7) wykonanie przedmiotu umowy podwykonawczej musi być potwierdzone dokumentem 

potwierdzonym przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
przedstawiciela zamawiającego, 

8) umowa nie może zawierać zapisów sprzecznych z Umową zawartą pomiędzy zamawiającym, 
a wykonawcą, a także siwz. 

20. Wykonawca nie może, bez zgody zamawiającego, zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności  
powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

21. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi.  

22. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach o danych 
kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót 
budowlanych, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

23. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                          
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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XI. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
1. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany 
przedmiot Umowy.  

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 
edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji 
papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji 
robót budowlanych.  

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – 
finansowego na Terenie budowy. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na 
przedmiot Umowy;  

b) szacowanie przerobu w układzie miesięcznym, a także planowany termin wystąpienia o 
płatność. 

5. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 3 dni roboczych od 
daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze 
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji 
projektowej lub Umowie.  

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego 
Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 
poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych 
przez Zamawiającego uwag.  

7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 
w terminie 3 dni będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - 
finansowego.  

8. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

9. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 
Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych grupy  robót.  

10. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany 
Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

11. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo– finansowego, w szczególności, 
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji 
przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi 
Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi 
Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 
projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do 
niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.  

12. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 
rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

13. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych 
opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego 
niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, 
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przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. 

14. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych na 
podstawie Umowy w przypadku: 
a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 
znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy 
czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 
Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z 
tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem 
tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią 
nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową. 

16. Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 15., Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu 
z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, 
który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w pkt 16, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia Terminu 
zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju). 

18. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron 
do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa 
wykonywania robót budowlanych.    

 
XII. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

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

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

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

 
XIII. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
zagospodarowania Terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 
zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

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

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 
d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy. 
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3. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby 
nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie 
wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 
pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz 
usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

5. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych.  

6. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy 
i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia 
Odbioru końcowego robót. 

 
XIV. ORGANIZACJA RUCHU 

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

2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej 
zgodnie z Projektem wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

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

4. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania płynności ruchu drogowego na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W 
przypadku konieczności tymczasowego zamknięcia zjazdu indywidualnego Wykonawca na 
minimum 2 dni przed rozpoczęciem robót, doręczy pismo zawiadamiające poszczególnych 
mieszkańców oraz Zamawiającego (za potwierdzeniem przekazania informacji), o terminie i 
zakresie robót wykonywanych w tym czasie. Zjazdy indywidualne nie mogą być wyłączone na 
czas dłuższy niż 4 dni. Zjazdy publiczne nie podlegają całkowitemu wyłączeniu, dopuszcza się 
jedynie częściowe wyłączenie. Wymaga się aby Wykonawca, na ciągach jezdnych i pieszych, 
układał robocze pomosty lub stosował metody wykonania pozwalające na ruch pieszy i 
zapewniające dojście do budynków. Wszelkie spory mogące wyniknąć z powstałej sytuacji będą 
rozstrzygane na indywidualnych spotkaniach, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, 
Wykonawcy i mieszkańca posesji.                  

 
XV. ZAWIADOMIENIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane 
Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą 
mieć wpływ w szczególności na termin zakończenia robót.  

3. Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w pkt 1. lub 
przekazania informacji, której mowa w pkt 2., Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich 
wpływu na Termin. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności 
na wykonanie Umowy.  

5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w pkt 1., które nie powstały z winy 
Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy 
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skutkujące brakiem możliwości dotrzymania Terminu zakończenia robót, Wykonawca jest 
uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót wskutek zaistnienia tych okoliczności. 

 
XVI. OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie 
budowy i wokół Terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji 
ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem 
oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 t.j.). 
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą 
być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu 
ochrony środowiska lub przyrody. 

7. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu 
należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, położone nie dalej niż 10 kilometrów od Terenu budowy.  

8. Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca 
przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego w odległości do 10 km od miejsca prowadzonych robót.  

9. Rozbiórkę Materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 
Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich 
uszkodzenia a składowanie Materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy 
dla danego asortymentu. 

 
XVII. KONTROLA JAKOŚCI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy i Materiałów. 

2. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, 
określonym w Projekcie wykonawczym oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do 
wykonania Umowy.  

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w 
szczególności: 
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2016 poz.1570 ze zm.) oraz Szczegółowym Specyfikacją Technicznym, 
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b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 
e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

Umowy.   
5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową 

jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków 
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 
warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót 
określonych Umową. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót  
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 
przepisach oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 4 z 

Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań Szczegółowych Specyfikacji Technicznych lub nie zapewniają możliwości oddania 
do użytkowania przedmiotu Umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający, 
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni 
roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 4, niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w pkt 4, po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub 
Zamawiającego, na zasadach określonych w pkt 19. 

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Materiałów, które nie są zgodne z pkt 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 
Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 
Materiałami. 

13. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

14. Badania określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i Projekcie wykonawczym 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

15. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w 
miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót 
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budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane 
próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

17. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce 
badawczej. 

18. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 
dodatkowych, innych niż wymagane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, lub 
wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy 
dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do 
ich jakości.  

19. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich 
aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że 
Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz 
odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą 
Zamawiającego. 

 
XVIII. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 
Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 
nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 
dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie 
tych czynności na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1., Zamawiający 
może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
XIX. ODBIORY 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 
zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
zawiadamiając o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu.  

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w 
terminie określonym w pkt 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a 
następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  
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6. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót, 
powiadamiając o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru.  

8. Wykaz robót, o którym mowa w pkt 8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

9. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy i 
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

10. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w 
terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

11. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych 
i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz 
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 

14. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia robót do odbioru. 

15. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór 
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie 
powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

16. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad 
w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

18. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

19. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:  
a) na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i  
b) na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 

20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 
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21. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

22. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

23. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. 

24. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 
dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości. 

25. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 
gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

26.  Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół 
odbioru ostatecznego. 

27. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o 
których mowa w pkt 26, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą 
roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś 
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin 
Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

 
XX. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zasady ogólne 
1.1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy, na kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych). 
1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy. 
1.3. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 

dokonywane w jednej części na podstawie rachunku lub faktury VAT końcowej.  
1.4. Płatność za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane jest dokonywana 

powykonawczo, na podstawie końcowego Protokołu odbioru robót i wystawionego rachunku 
lub faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwotę potwierdzoną 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie 
z Protokołem odbioru robót. 

1.5. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich. 
1.6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT 

oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  
1.7. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 

bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane 
przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na 
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę. 

1.8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy. 
 

2. Płatności 
2.1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z 
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uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołem 
odbioru robót. 

2.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 
względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął 
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne 
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z 
załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

2.3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

2.4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania.  

2.5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 2.4., podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do 
wysokości kwoty 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.  

2.6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt 2.3., jeżeli Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w pkt 2.4. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

2.7. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

2.8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia częściowego będą wystawione przez 
Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w pkt 2.1., przedstawione 
Zamawiającemu wraz: 
a) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 

wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły 
odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w 
ramach odbieranego etapu robót,  
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b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 
więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub 
przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót 
budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były 
jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
w tym zakresie.   

2.9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o których 
mowa w pkt 2.8., Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 
dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 2.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

2.10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

2.11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej uwagi, o których mowa pkt 2.8. 
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót 
budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym 
wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do 
innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

2.12. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 2.4.  i wykaże 
niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w pkt 2.4.,  
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

2.13. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 2.4.  i potwierdzi 
zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 2.4.,  a 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

2.14. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

2.15. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

2.16. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności 
do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
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Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 
płatności.  

2.17. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

2.18. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 
wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 
Zamawiającego względem Wykonawcy.  

2.19. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 
wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W 
przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi Umową o 
podwykonawstwo a cenami określonymi Umową z Wykonawcą, Zamawiający uzna i wypłaci 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury 
VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen określonych Umową z 
Wykonawcą. 

2.20. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 
VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 
Zamawiającego Wykonawcy. 

2.21. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez 
nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z 
Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 
płatnością końcową. 

 
XXI. UPRAWNIWNIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI 

1. Gwarancja jakości i rękojmia na wykonany przedmiot umowy wynosi ………… miesięcy, licząc od 
daty Odbioru końcowego robót. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 
serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na 
trwałość gwarancji producenta. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 
powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie 
krótszego niż 30 dni roboczych. 

4. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 
 

XXII. ZMIANA UMOWY 
1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących 
sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
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szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności 
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub 
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia 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, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 
ust. 1 Prawa Budowlanego, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
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3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na 
podstawie ust. 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na 
podstawie ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, 
zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego 
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 
takiej zmiany. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, 
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym informacji uzasadniających żądanie 
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 
zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa 
w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 
uzasadniającej żądanie zmiany.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego jej kopii. 

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 i informacji 
uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do 
pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i przekazania go 
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania 
zmiany. 

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania 
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 
zmiany. 

11. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b) danych teleadresowych, 
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 
XXIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania 

przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 20 dni robocze 

i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 10 dni 

roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 
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c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót 

albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 

zakończenia robót,  

d) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 

e) w razie konieczności: 

 trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

 konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

h) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

XXIV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym 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. 

2. W terminie 14 dni 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. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od Umowy 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. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 

14 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój 

dozór Terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować 

usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia 

przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i 

robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
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XXV. ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

1. W terminie 21 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 

stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 

lub rachunku.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

4. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 

inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 

nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy. 

XXVI. KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do 

zatwierdzenia w terminie określonym w rozdziale XI ust. 1 w wysokości 500,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

b) za nie uwzględnienie w całości lub w części uwag Zamawiającego do Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w terminie określonym w rozdziale XI ust. 7., lub gdy przedłożony 

Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że 

złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, w wysokości 500,00 zł 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez 

Zamawiającego. 

c) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,1 % ceny 

ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem 

zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 

d) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Odbioru 

częściowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego – w 

wysokości 0,05 % Ceny ofertowej brutto za daną część robót za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,1  % Ceny ofertowej brutto, 

za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu 

terminu na  usunięcie Wad, 

e) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10 % 

Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu 

rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  
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f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 

5000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

g) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 

zapłaty, 

h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00  złotych za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000,00  złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 

Umowy lub jej zmiany, 

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w wysokości 1000,00 złotych.  

k)  za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 

tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu 1000,00 zł za każdy dzień ich wykonywania,  

l) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,1% 

Ceny ofertowej brutto, 

m) za nie zatrudnianie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na 

umowę o prace osób, których dotyczy tych obowiązek, w wysokości 2.100,00 zł za każdą 

osobę nie zatrudnioną na umowę o pracę;  

n) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie  na 

czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą 

starannością 200,00 zł za każdy dzień nieprawidłowości;  

o) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 5  dni  w 

wysokości 0,05 %  Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu 

robót, 

p) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek 

zgodnie z ust. 6 ppkt o) rozdziału IV Umowy a także do okazania Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek 

Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 3000,00 zł, 

q) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z pkt 3 rozdziału XVI 

Umowy a także zobowiązania do przedkładania informacji  o wytwarzanych odpadach oraz 

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 4 rozdziału XVI Umowy 

Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł polskich, za 

każde naruszenie, 

r) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej 

brutto, 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 25 % Ceny ofertowej brutto określonej w pkt 1.1. 

rozdziału XX Umowy. 
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3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt. 1. nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z 

przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp, 

b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 

Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty 

dzień zawłoki. 

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10% Ceny ofertowej brutto określonej w pkt 1.1. 

rozdziału XX Umowy. 

6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 4. nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

7. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od 

dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

8. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania 

do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

XXVII. PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPORÓW 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 

dla każdej ze Stron. 

 

  ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 

 

 

 


