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Umowa nr   /2017 – projekt  

zwana dalej „Umową”,  

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

Gminą Przesmyki, z siedzibą w Przesmykach, ul. 11 Listopada 13, NIP 821-238-96-33,  

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Przesmyki – Andrzeja Skolimowskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  Jolanty Hawryluk, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

………………………….. z siedzibą w ………………………………………………….;  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w KRS…………………., REGON …………………., NIP ……………………. 

reprezentowaną przez …………………………………………….. – 

……………………………….. zwanego dalej Wykonawcą.  

 

§ 1. 

Informacje podstawowe 

Umowa jest zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, znak 

GKIZP.271.15.2017, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.). 

§ 2. 

Opis przedmiotu umowy 

1. Zakres zamówienia obejmuje zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do 

pól rolników poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne 

powierzchniowe utrwalenie kamieniem sortowanym z emulsją asfaltową na terenie 

wsi Wólka Łysowska dz. nr 461”. 

2. Zakres zamówienia obejmuje:  

a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

b) Lokalne wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym, profilowanie  

i zagęszczenie podłoża 

c) Wykonanie nawierzchni w technologii poczwórnego powierzchniowego utrwalenia 

kamieniem sortowanym z emulsją asfaltową 

d) Oznakowanie pionowe 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także:  

a) Uporządkować pas drogowy po wykonanych robotach  

b) Wykonać operat inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót. 

c) Wykonać i utrzymać oznakowanie tymczasowe robót przez cały okres realizacji,  
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a także jego demontażu po wykonaniu robót budowlanych.  

d) Przedmiot umowy  wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, 

STWiORB, wytycznymi określonymi w SIWZ, przepisami BHP i p-poż. 

 

§ 3. 

Terminy 

1. Termin przekazania placu budowy do 14 dni od daty zawarcia umowy.  

2. Termin wykonania zamówienia do 28 lipca 2017 r. 

§ 4. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie …………..… zł brutto (słownie ……………………………..). 

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje kompleksowe wykonanie zakresu rzeczowego 

określonego w § 2 niniejszej umowy. 

§ 5. 

Wykonanie przedmiotu umowy 

1. Roboty budowlane zostaną wykonane: 

a) Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi normami. 

b) Według przedmiaru robót i STWiORB, 

c) Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,  

2. Wykonawca będzie odpowiadał za zbieranie oraz usuwanie z terenu budowy - w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami - odpadów, które powstaną w trakcie wykonywania 

zamówienia. Wykonawca poniesie koszty ww. zbierania i usuwania odpadów i na każde 

żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające ich unieszkodliwienie.  

3. Stosownie do swoich potrzeb Zamawiający ma prawo zwoływania narad 

koordynacyjnych, o czym będzie informował Wykonawcę na bieżąco, zaś Wykonawca 

ma obowiązek w nich uczestniczyć. 

4. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu 

zajmowanego w trakcie inwestycji (stale lub czasowo) do stanu pierwotnego,  

a w szczególności odtworzyć, oczyścić drogi, zieleń itp. 

5. Zakres postępowania nieuregulowany niniejszymi zasadami realizacji, będzie na bieżąco 

uzgadniany na etapie realizacji inwestycji. 
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§ 6 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie zamówienie wykona 

……….……. za wyjątkiem robót w zakresie ………………….., które zostaną wykonane 

przy udziale podwykonawcy/ów. 

2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak 

jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia 

przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami 

zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

3. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 

opowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum, wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 

4. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy 

przy udziale Podwykonawców, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

robót budowlanych zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo nie później niż 14 

dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/robót, 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. 

5. 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. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. 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. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy 

zastrzeżenia zawarte w sprzeciwie do projektu umowy nie zostały przez Wykonawcę 

uwzględnione. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 
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11. 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 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 zł. 

12. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą obowiązek przedstawienia umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z chwilą 

przekroczenia sumy kolejnych umów o Podwykonawstwo progu 0,5% wartości umowy 

lub 50.000 zł. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie 

go do doprowadzenia do zmiany umowy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14.  Przepisy ust. 2-13 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi w 

szczególności zawierać postanowienia dotyczące: 

a) oznaczenia stron umowy, 

b) zakresu robót budowlanych, 

c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury/rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

e) terminu realizacji, 

f) bezpieczeństwa i higieny pracy 

16. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać  

postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od dokonania przez inżyniera odbioru wykonanych przez 

Wykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez inżyniera 

Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz od dokonania przez zamawiającego 

na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Wykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, 

b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia, kary takie 

można określać jedynie jako kary za zwłokę, 

d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie 
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zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, 

bez możliwości jej zamiany na gwarancję bankową/ubezpieczeniową lub inną formę 

przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

e) przewidujących, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17.  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. 

18.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, 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. 

19.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający wyznacza 

termin 7 dni na zgłaszania uwag od dnia doręczenia tej informacji. 

21.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, 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. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z Zabezpieczenia Wykonania 

lub wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

23. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się na te zarzuty 

wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o których Zamawiający nie został 

poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania 
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opisanego powyżej. 

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 21 lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego. 

25. Zapisy umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów, o których mowa w § 

3 Umowy. 

§ 7. 

Odbiór robót 

 

1. Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie 

każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu, zanikających oraz odbioru końcowego, 

Kierownik budowy zgłosi Inspektorowi Nadzoru. 

3. Wykonawca po zakończeniu robót zgłasza ten fakt Zamawiającemu celem powołania 

komisji o dokonania odbioru. 

4. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych jest obowiązany dostarczyć dokumentację umożliwiającą dokonanie 

odbioru końcowego, która powinna zawierać minimum: 

1) deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i inne dokumenty, potwierdzające 

dopuszczenie zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 

2)  oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu 

oraz doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy. 

3) Kosztorys powykonawczy  

5. Wykonawca do dnia odbioru końcowego dostarczy inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą (kopię wraz z potwierdzeniem złożenia dokumentów w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej). 

6. Termin odbioru końcowego będzie ustalony po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

wykonania przedmiotu zamówienia i sprawdzeniu kompletności dokumentacji 

odbiorowej.  

7. Przystąpienie do odbioru robót nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 

dnia otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru. 

8. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru 

końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 
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9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu umowy strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób ich usunięcia  

 

§ 8. 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Gwarancja na roboty będące przedmiotem zamówienia wynosi  …….. miesięcy od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego, 

2. Rękojmia na roboty będące przedmiotem zamówienia wynosi  …….. miesięcy od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego, 

 

§ 9. 

Osoby nadzorujące wykonanie umowy 

 

1. Ze strony Zamawiającego: 

a)  Wiesław Toczyski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji; 

b) ……………………. – Inspektor Nadzoru 

2. Ze strony Wykonawcy: 

a) ………………… - Kierownik Budowy 

5. Wykonawca oświadcza, że osoby wymienione w ust. 2 posiadają wymagane prawem 

uprawnienia. Jeżeli osoby te zostaną zastąpione przez osoby inne, osoby zastępujące będą 

spełniały te same warunki wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, co osoby 

wymienione w ust. 2. 

§ 10. 

Warunki płatności 

 

1. Bezpośrednim płatnikiem wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

będzie Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13; 08-109 Przesmyki NIP 821 238 96 33 

2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru 

końcowego. 

4. Załącznikami do faktur będą: 

1) jeżeli w wykonaniu rozliczanej części roboty brali udział podwykonawcy:  

a) protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę, zawierające 

oświadczenie podwykonawcy, iż dany protokół dotyczy wszystkich robót wykonanych 

przez niego w ramach rozliczanej części zamówienia, zatwierdzony przez niego oraz 

przez Wykonawcę,  oraz 
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b) kopie przelewów potwierdzające zapłatę przez Wykonawcę należności na rzecz 

podwykonawców za roboty wymienione w ww. protokołach.  

5. Należności będą opłacane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………., 

w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej  

faktury VAT wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

6. Wynagrodzenie w kwocie równej wartości umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Wykonawcy z tytułu realizacji jej przedmiotu. 

 

§ 11. 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli 

Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich wykonywaniem, a w szczególności: 

1) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe lub 

w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości, 

niezgodne ze złożoną ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi 

uzgodnieniami. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy ustalonego na 

podstawie zatwierdzonego protokołu zaawansowania prac. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego należy ustalić wartość 

wykonanych przez Wykonawcę robót, a także wartość nie zużytych i pozostawionych 

na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli tymczasowych. 

5. Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 4 następuje w obecności Wykonawcy, 

chyba ze Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, 

wówczas Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 12. 

Kary umowne 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje 

się  zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
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a) w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust.1 Umowy, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od  umowy z winy Wykonawcy lub Wykonawca odstąpi od niej 

z własnej winy lub woli; 

b) w wysokości  0,05 % wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki w wykonaniu zamówienia wobec terminu określonego w § 3 ust. 1  Umowy; 

c) w wysokości 0,05% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, z tytułu 

nienależytego  realizowania przez Wykonawcę uprawnień Zamawiającego z tytułu 

gwarancji i rękojmi za każdy dzień zwłoki. 

d) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni  

w wysokości  0,05% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki 

e) w wysokości 0,02% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki z tytułu nieusunięcia usterek. 

f) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za brak zapłaty lub nieterminową 

zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za 

każdy dzień zwłoki, liczonej od daty terminu zapłaty, 

g) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za nieprzedłożenie do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany, za każde zdarzenie, 

h) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za nieprzedłożenie 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, za każde zdarzenie, 

i) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za brak zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, za każde zdarzenie. 

j) za nieprzedłożenie Wykazu osób, o którym mowa w § 3 ust. 4 wraz z oświadczeniem, 

że są one zatrudnione na umowę o pracę lub jego aktualizacji, o której mowa w § 3 

ust. 4, w wysokości 1 000 zł, za każdy przypadek. 

k) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie kopii umów o    

pracę zawartych przez Wykonawcę, o których mowa w § 4 ust. 4 a) w wysokości 500 

zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej 

osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez 

Wykonawcę ww. dokumentów. 

l) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób, które będą realizować zamówienie       

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób 

świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy) za każdą osobę w każdym miesiącu, w którym nie dopełniono przedmiotowego 

wymogu. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jednak 
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nałożona może być wyłącznie jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym  

w stosunku do tej samej osoby. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  

z tytułu szkód przekraczających wartość kar umownych. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 

umowną. 

§ 13. 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

 

1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wymaga, aby 20% 

pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane na przedmiotowej inwestycji  

w okresie realizacji umowy było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 

poz.1666), a w szczególności: 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca złożył w terminie do 14 

dni od podpisania umowy, oświadczenie o zatrudnieniu przy wykonywaniu usługi 

pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, zawierające 

informacje dotyczące ogólnego stanu zatrudnienia przy wykonywaniu zadania, w tym 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać  

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.  

b) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zanonimizowane (tj. w szczególności bez 

imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia) kopie 

umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami 

wykonującymi prace (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony).  

c) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

§ 14. 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt, na czas realizacji robót 

objętych umową, odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 

ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu bądź osobom trzecim. 
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2. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób 

trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas 

prowadzenia robót i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z 

ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia osób 

trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym 

kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami postępowania. 

 

§ 15. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy, tj. kwotę 

…………………….zł w formie ……………………………….  

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia 

wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, tj. od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie 

wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później, niż  

15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, tj. nie później, niż  po upływie …... miesięcy 

 i 15 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. W przypadku przedłużenia terminu wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 

sposób, aby zachowana była ciągłość zabezpieczenia, lub do wniesienia nowego 

zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

 

§ 16. 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia nw. okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich 

wprowadzenia:  

1) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

2) w wypadku zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 

149 ustawy; 

3) w wypadku niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego; 

4) w wypadku zmian nr rachunku bankowego wykonawcy, na który jest płacone 

wynagrodzenie; 

5) w wypadku przedłużania się uzgodnień zewnętrznych w organach administracji 

publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 
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6) w wypadku, gdy podczas realizacji zamówienia konieczne stanie się wprowadzenie 

zmian projektowych lub technologicznych; 

7) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej 

umowy, jeżeli taka zamiana leży w interesie publicznym; 

8) w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, 

której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności; 

2. W wypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego,  

w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub 

warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 

1) opis zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

wykonawcy. 

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażona  

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

5. Zmiany umowy, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy, 

stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji 

§ 17. 

Postanowienia końcowe  

Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wymóg uprzedniej zgody Zamawiającego dotyczy także wszelkich innych 

czynności faktycznych i prawnych Wykonawcy, których skutkiem może być wstąpienie 

osoby trzeciej w miejsce Wykonawcy jako dotychczasowego wierzyciela. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy 

ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz Prawo budowlane. 

2. Sprawy sporne wynikające ze stosunku objętego umową rozstrzygać będzie Sąd 

właściwości miejscowej. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 

Wykonawcy i dwóch – dla Zamawiającego. 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 


