
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

U M O W A 

 

 

Zawarta w dniu ..................zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

zapisami SIWZ i złożonej oferty, pomiędzy  

 

Gminą Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, reprezentowaną przez: 

Pana Kornela Malcherka – Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna 

z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy Rydzyna – Pana Wojciecha Antoniaka 

 

zwaną dalej Zamawiającym, a 

 

.............................................................................................................................., 

reprezentowanym(ą) przez: 

1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 

3. ............................................................................... 

 

zwanym(ą) dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca 

przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające na „Przebudowie z rozbudową 

oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi normami oraz 

oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

3.      Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 

         - oferta Wykonawcy, 

         - SIWZ wraz z załącznikami, 

 - przedmiar robót,  

        - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

 - projekt budowlany, 

         - harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

 

1.      Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, 

zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 

.................................. zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ...... % co stanowi 

kwotę ................................... zł. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi 

.................................... zł, słownie ............................................................ zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacją robót objętych 

dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania  zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego. 
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3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

4.     Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

§ 3 

Warunki płatności 

1. Rozliczenie robót odbywać się będzie w oparciu o: 

 1) faktury częściowe wystawiane będą nie częściej jak w 2-miesięcznych okresach 

rozliczeniowych na podstawie protokołów odbioru częściowego,  

2) fakturę końcową na kwotę nie mniejszą jak 40% wartości robót określonej w umowie 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego po zrealizowaniu całości 

przedmiotu  zamówienia,    

3) Zamawiający zastrzega sobie płatność maksymalnie 4 fakturami, przy czym faktura 

ostatnia – końcowa nie może być wystawiona na kwotę niższą niż 40% ceny wynikającej z 

umowy. Faktura ostatnia zostanie zapłacona w 2018 roku. 

           Odbioru  częściowego i końcowego robót dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy 

i inspektora nadzoru w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym 

zgłoszenie to musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika 

budowy i inspektora nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z umową. 

2. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę na adres Zamawiającego. Zapłata faktury   

nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez   

Zamawiającego faktury  i protokołu  odbioru robót  podpisanego przez kierownika budowy 

i inspektora nadzoru inwestorskiego z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 6. 

3.       Jeżeli poszczególne części zamówienia były realizowane przez Wykonawcę przy pomocy 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi, jest 

przedstawienie Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą dowodów zapłaty wymaganego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót. 

4.     Zamawiający uiści przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe 

Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu 

terminu płatności. 

6.       W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 3, jak również w przypadku bezskutecznego upływu terminu do złożenia przez 

Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy, 

Zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 

§ 4 

Termin wykonania 

1.   Terminem  rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy jest dzień protokolarnego 

przekazania terenu budowy Wykonawcy, zaś termin zakończenia robót będących 

przedmiotem umowy łącznie z rozruchem technologicznym nastąpi do dnia 30.04.2018 r. 

2.      Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego. W terminie, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

roboty budowlane objęte umową, dokonać rozruchu technologicznego, przeszkolić 

pracowników w zakresie obsługi urządzeń i technologii oczyszczania, uzyskać w imieniu 

Zamawiającego ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz przekazać 

Zamawiającemu dokumenty budowy, inwentaryzację geodezyjną i kompletną dokumentację 

powykonawczą oraz pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków. 
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 3.   Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy. 

       Harmonogram uwzględnia zakresy robót i terminy ich wykonania oraz przewidywane 

płatności w układzie 2-miesięcznym. 

4.     Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia każdorazowo 

aktualizację harmonogramu w terminie 3 dni od daty wystąpienia okoliczności, z której 

wynika potrzeba uaktualnienia harmonogramu. 

 

§ 5 

Odbiory robót 

1. Odbiór częściowy lub końcowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia robót do odbioru i potwierdzenia przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru wykonanych robót. 

2. Dla dokonania odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedłoży niezbędne 

dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty dotyczące odbieranych 

robót oraz protokoły z prób i badań jeżeli wykonany zakres robót lub zamontowane 

urządzenia takim działaniom podlegają lub powinny podlegać. 

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

4. Odbiór  końcowy robót może nastąpić tylko wtedy, gdy Zamawiający nie stwierdzi istotnych 

wad w przedmiocie odbioru. 

5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

 1) jeśli stwiedzone istotne wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do 

czasu ich usunięcia, 

 2) jeśli stwierdzone istotne wady nie nadają się do usunięcia, można zażądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy,  

 3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego 

robót, jeżeli w czasie trwania tych czynności ujawniono istnienie takich istotnych wad, 

które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do 

czasu usunięcia tych wad, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych 

i odszkodowania na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy. 

                   4) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiający dokona odbioru robót i 

zażąda usunięcia wad w oznaczonym terminie, po upływie którego Zamawiający  ma 

prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na zasadach 

określonych w § 8 niniejszej umowy, 

6. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru  końcowego, 

Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy 

dotychczasowego. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie poczynania podwykonawców których 

zaangażował do części wykonywanych robót, tak jak za działania własne.  

8. Strony ustalają, że zgodnie z treścią złożonej oferty, części zamówienia obejmujące: 

........................................................................................................................................., 

Wykonawca będzie realizował za pomocą podwykonawcy. 

 

§ 6 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem 

 budowy, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy, 

2)      Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 
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3)      Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

4)      Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1)   Przejęcie terenu robót od Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia 

podpisania umowy, 

2)      Zabezpieczenie  terenu robót, 

3)      Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

4)     Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochrona p.poż. i 

dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 

5)    Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi  robotami, w tym także 

ruchem pojazdów, 

6)   Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych  materiałów i urządzeń, 

7)     Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i zaplecza budowy w terminie 10 dni 

licząc od protokolarnego odbioru końcowego robót, 

8)     Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia i ujęty w protokołach. 

9)  Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

10)    Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru budowlanego) o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót, 

11) Sporządzenie oraz każdorazowe przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu 

harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zakresy robót i terminy ich 

wykonania  oraz przewidywane płatności w układzie  2-miesięcznym. 

12) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, 

certyfikatami zgodności  i aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań, protokołami, 

instrukcjami obsługi i eksploatacji oraz programami szkolenia dla poszczególnych stanowisk 

pracy na oczyszczalni,  

13)    Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez 

cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

14) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie 

Wykonawcy, 

15) Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt   14, w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 

dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, 

16) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt 14 

winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, 

17)  Zamawiający i Wykonawca ustalają, że przy realizacji zamówienia, Wykonawca lub 

Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę  na cały okres realizacji zamówienia, 

co najmniej: 3 osoby, uprawnione do kierowania budową lub kierowania robotami 

budowlanymi:  

a) Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa  
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powyżej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych 

przedłożył wykaz tych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  wraz z kopią 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem zawartych umów o pracę, stanowiących załączniki 

do wykazu. W zakresie wrażliwych danych osobowych kopie dołączonych umów o pracę 

powinny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę danych. 

b) Zaniechania zawarcia umowy o pracę lub jej rozwiązanie skutkować będzie powstaniem 

odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

c) Wykonawca zobowiazuje się  na każde wezwanie Zamawiającego przedstawić bieżące 

dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące 

pracownikami, o których mowa w pkt a). 

18) Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu 

Zamawiającemu dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wraz z polisą należy przedłożyć dowód  

opłacenia składek. Przedmiot ubezpieczenia winien obejmować przedmiotowy kontrakt, a 

czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela musi obejmować okres na jaki ma zostać 

zawarta umowa. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości robót wykonywanych w 

ramach zamówienia według złożonej oferty 

 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia, serwis gwarancyjny 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ........ miesięcznej gwarancji jakości wykonania   

przedmiotu umowy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wykonywania 

przeglądów gwarancyjnych, usuwania usterek, napraw, wymiany . 

Czas na realizację  usunięcia usterek budowlano-montażowych w okresie gwarancji wynosi 

maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia. 

Zgłoszenie może nastąpić telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail lub faks). 

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

 uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

 rękojmi i gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed 

 upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości. 

5.     Pisemny dokument gwarancyjny (zawierający w szczególności nazwę i adres gwaranta, termin 

gwarancji, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że 

gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady  budynku oraz zainstalowanych maszym i 

urządzeń oraz że okres rękojmi wydłuża się na okres gwarancji) Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w dniu podpisania  przedmiotowej umowy. 

 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia  

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, 

 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za 

każdy dzień zwłoki, 

                   3) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2% wynagrodzenia  

ryczałtowego brutto należnego Wykonawcy, 
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                   4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu zmiany umowy o podwykonawstwo - w wysokości 2% wynagrodzenia 

ryczałtowego  brutto należnego Wykonawcy, 

                   5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2% wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto należnego Wykonawcy, 

                   6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w 

wysokości 2% wynagrodzenia  ryczałtowego brutto należnego Wykonawcy, 

 7) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie 

leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia  ryczałtowego 

brutto. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny 

brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę:......................................... zł słownie 

........................................................................................................................ zł. 

2. Zabezpieczenie wniesiono w formie: .............................................................................. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z 

powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do 

zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane 

roboty. 

5. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część tj. 30% 

kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 

pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od daty wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera 

automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy). 

7. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału.  

8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne 

żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania 

umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez 

jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 

9. Na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Zamawiający 

nie wyraża zgody. 

10. W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie 

niż w pieniężna. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
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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 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 2,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z zastrzeżeniem ust. 3,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z zastrzeżeniem 

ust. 4, 

2) zmiany niniejszej umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością 

dotrzymania terminu określonego w § 4, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych 

okoliczności; 

b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (w szczególności 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), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu wykonania 

umowy, dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu,  nie więcej jednak niż o 

czas trwania tych okoliczności; 

c) napotkania niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 

budowlanych, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji 

robót budowlanych, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; 

d) wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu 

zakończenia realizacji robót budowlanych, nie więcej jednak niż o czas trwania tych 

okoliczności;  

e) zlecenia robót zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, 

uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; 

f) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie 

się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony 

przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak 

wojna, pożar, wiatrołomy, susza, powódź, inne naturalne klęski, restrykcje lub 

prawne rozporządzenia rządu, strajki itp.) lub warunków atmosferycznych 

odbiegających od typowych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 

zamówienia w terminie, dopuszcza się możliwość wydłużenia   terminu, o którym 

mowa w § 4, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; 

g) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i 

po akceptacji Zamawiającego; 

2. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1a) Strony ustalają protokolarnie wartość prac 

wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka 

podatku będzie miała zastosowanie zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi. 

3. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1b) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 
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wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana 

wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.  

4. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 1c) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 

wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz 

z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. 

5. Poza sytuacjami wskazanymi w ust. 1, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w 

następujących przypadkach: 

1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych niniejszą 

umową, o ile takie  roboty budowlane staną się niezbędne do należytego wykonania 

umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotne niedogodności lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

w niniejszej umowie. 

2) zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana będzie okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej 

umowie, 

3) zajdzie konieczność zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca będzie 

spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian umowy , 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

6. Ponadto, zmiany, niezależnie od ich wartości, są możliwe gdy nie są istotne w rozumieniu art.  

144 ust. 1e  ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Zmiana jest możliwa zawsze, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie (w przypadku robót budowlanych). 

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

9. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek 

Zamawiającemu z odpowiednim uzasadnieniem. 

10. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 11 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, wykonanie części robót oraz związane z robatami 

budowlanymi dostawy lub usługi podwykonawcom.  

 

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

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołaczyć do projektu zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
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podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

 

2. Określony w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej w ramach umowy o podwykonawstwo roboty, usługi 

lub dostawy. 

 

3. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego projektu w 

zakresie:  

            1) niespełniania wymagań określonych w SIWZ, 

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie roboty zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 

5.  Niezgłoszenie przez Zamawiającego 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, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo. 

 

7.  Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane zgłasza  w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy w 

zakresie:  

            1) niespełniania wymagań określonych w SIWZ, 

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie roboty zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 

8.  Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 7 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

 

9.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 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 wyłaczeniem umów o podwykonawsto o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedkładający może poświadczyć za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

 

     10.  W przypadku gdy określony w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem będą 

dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia okaże się dłuższy niż termin wskazany w 

ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu wezwania 

Zamawiającego, doprowadzić do zmiany tej umowy w w/w zakresie, pod rygorem 

wystapienia przez Zamawiającego o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 
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niniejszej umowy. 

   

      11. Postanowienia ust. 2-10 mają zastosowanie również do zmiany umowy o podwykonawstwo. 

 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tytułu zawarcia przez nich zaakceptowanej 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiot stanowią roboty 

budowlane, lub z tytułu zawarcia przedłożonej Zamawiającemu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

 

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12 obejmie wyłącznie należności 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (bez odsetek) powstałe 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. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do 

zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie krótszy niż 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy informacji o możliwości zgłaszania powyższych uwag. 

 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadnośc takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającegoco 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. 

 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 

17.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy 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.   

 

18. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powołał się w celu wykazania spałniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

iż proponowany inny podwykonawca spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 



 11 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził 

będzie ……………………………………., tel. ………...………...  

 

2. Kierownikiem budowy będzie: ................................................., tel. .............................. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z 

aktami wykonawczymi. 

 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jedym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 Zamawiający:            Wykonawca: 

 

 

 

 

 .........................................                  ........................................... 

 

 


