
UMOWA  (projekt) 

 

zawarta w dniu  . w Laszkach  pomiędzy Zamawiającym: Gminą Laszki z siedzibą 37-543 Laszki 36  

NIP:  7922031521          

zwaną w  treści umowy „Zleceniodawcą ” albo „Zamawiającym”,  reprezentowanym przez : 

Stanisława Gonciarza – Wójta Gminy Laszki 

 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Buras - Bawor 

a: …………………………. 

z siedzibą………….   , NIP:………………….. , posiadającą wpis do ………, 

reprezentowanym przez…………………………….. –zwanym dalej „Zleceniobiorcą” albo „Wykonawcą”  

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 oraz w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej p.z.p. 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zleceniodawca powierza, zaś Zleceniobiorca  przyjmuje na siebie obowiązek wykonania robót budowlanych 

związanych z realizacją zadania : Przebudowa oświetlenia ulicznego w oparciu o energooszczędną 

technologię LED w ciągach komunikacyjnych na terenie Gminy Laszki 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

2.1. specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy; 

2.2. dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy; 

2.3. złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy; 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg 

następującej hierarchii dokumentów: 

3.1. projekt budowlany; 

3.2. przedmiar robót. 

4. Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest 

umową kosztorysową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w 

jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej będzie mogło to być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem 

dodatkowego wynagrodzenia.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji 

przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.  

6. Wykonawca uznaje, że dokumenty o których mowa w § 1 ust. 2, 3 i 4, są wystarczające i stanowią podstawę 

do kompletnego zrealizowania zadania. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, do sporządzenia oraz dostarczenia po zakończeniu robót 

dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymaganych przez Prawo Budowlane w zakresie związanym z 

ich zakończeniem. 

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru okazać, 

na wbudowane i zastosowane materiały: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty, a po wykonaniu umowy przekazać je 

Zamawiającemu. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego 

przy wykonaniu przedmiotu umowy.  

 

§ 2 

Termin wykonania 

1. Czynności  stanowiący przedmiot umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Zleceniobiorca 

wykona w nieprzekraczalnym terminie do dnia :  ……………… - termin końcowego odbioru robót  

2. Wykonawca ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o przedłużenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

przy czym złożenie pisemnego wniosku nie jest tożsame z uwzględnieniem pisemnego wniosku przez 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

kosztorysowe   w kwocie: 



Netto:  ……………..................zł słownie: ……………………………………….. 

VAT:………………………. ...zł  

Brutto:  ……………………… zł, słownie: ………………………………………. 

 

Wykonawca oświadcza, że jest ( nie jest)  podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur 

VAT 

2. Wynagrodzenie kosztorysowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz: 

 koszty utrzymania urządzeń w okresie gwarancji ( dotyczy przedmiotu zamówienia ) 

 koszt urządzenia, zagospodarowania i dozoru placu budowy 

 wykonanie we własnym zakresie na koszt i staraniem wykonawcy przyłączy na czas budowy, 

zagospodarowania placu budowy ( przyłącza wody, energii),  

 wykonanie projektów organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia oraz opłat 

związanych z zajęciem pasa drogowego zarządców dróg, w których pasie będą prowadzone prace 

 koszty obsługi geodezyjnej w czasie budowy i  przygotowanie dokumentacji i inwentaryzacji  

geodezyjnej powykonawczej  

 koszt odbiorów technicznych, 

 koszt ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, 

 koszt zapewnienia warunków bhp i ppoż. w trakcie realizacji robót, 

 pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 

 udział w odbiorach, w tym udział w oddaniu do użytkowania,   

3. W przypadku konieczności wykonania robót nie objętych przedmiotem zamówienia ich zakres   zostanie 

ustalony w porozumieniu z Zamawiającym a wartość w oparciu  o nośniki cenotwórcze określone w ofercie 

Wykonawcy. Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych może nastąpić jedynie na podstawie protokołu 

konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej 

zmiany do umowy. 

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować  będzie fakturami przejściowymi, 

które będą  obejmować  roboty wykonane w danym okresie do wartości  80  % wynagrodzenia umownego.  

Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania  robót  stanowiącym podstawę do wystawienia faktury , 

będzie protokół stanu robót potwierdzony przez komisję.  

5. Podstawą wystawienia faktury  częściowej będzie:  

a) protokół odbioru elementu robót zakończonych bez uwag, zatwierdzony przez inspektora nadzoru w 

terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

stron umowy,  

b) oraz w przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez 

podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę 

zgodnie z postanowieniami art. 6471 §2 k.c. złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych 

oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych 

zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich robót 

będących przedmiotem zamówienia 

6. Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnościami, w przypadku braku udokumentowania dokonania 

płatności na rzecz podwykonawców , którzy wykonywali elementy robót przy realizacji zamówienia 

7. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców względem Wykonawcy z 

tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do złożenia przez podwykonawców 

oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 5 b) niniejszej umowy. W takim przypadku w oświadczeniu 

podwykonawcy/ów należy wskazać każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem 

zabezpieczenia jego roszczeń.  

8. Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie protokołu  odbioru końcowego   

podpisanego przez komisję. 

9. Termin zapłaty faktur ustala się na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez   Wykonawcę 

prawidłowo wypełnionej faktury VAT. 

10. Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do 30 dni od 

dnia jej otrzymania , na konto bankowe  Wykonawcy :…………………………………………….  

Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za pośrednictwem metody 

MPP (Split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.  

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności; 

 - jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych  od 1 września 2019 



r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług”. 

 

§ 4 

Obowiązki zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości dla realizacji przedmiotu umowy oraz Dziennik 

budowy, dokumentację techniczną oraz kopię pozwolenia na budowę  w terminie 7dni roboczych od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Nadzór nad robotami  pod względem merytorycznym ze strony Zamawiającego, sprawował będzie Mirosław 

Jakimowicz – pracownik UG Laszki 

3. Zamawiający zapewni na własny koszt inspektora nadzoru w osobie :  …………………….. 

4. Wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,  

5. Uczestniczenia w odbiorach częściowych oraz końcowym robót,  

6. Odbioru przedmiotu umowy.  

7. Zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonane roboty budowlane.   

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Rozpoczęcie robót budowlanych  nastąpi w terminie 7 dni od dnia  przekazania przez Zamawiającego placu 

budowy.  

2. W przypadku wystąpienie robót zamiennych dodatkowych, koniecznych a niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zadania Wykonawca  przyjmuje na siebie obowiązek wykonania tych robót po sporządzeniu 

stosownego Aneksu do umowy pierwotnej zgodnie z postanowieniami § 9. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i 

parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia i przyjmuje warunki 

ustalone w umowie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów 

przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom właściwej odzieży 

ochronnej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane . 

6. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg prac:  

7. Zmiana  osoby, o których mowa w ust. 5 , w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.  

8. Kierownik budowy  działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

9. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót;  

10. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

11. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z 

polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; Powołane przepisy prawne 

Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym 

zakresie. 

12. Zawiadomienia inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z 

dwudniowym wyprzedzeniem 

13. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 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; 

14. Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty 

ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane 

według umowy; 

15. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i 

poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

16. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i 

osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

17. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 

stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób 

dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

18. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 



19. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w 

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

20. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących 

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

21. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 

oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

22. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego i w trakcie trwania robót w terminie 

nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 

23. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości. 

24. Ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzono w mieniu oraz osobom trzecim podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia  

25. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.  

26. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego 

z zakresu ochrony środowiska. 

27. Naruszenie wymogu określonego w ust. 25 skutkować będzie: a) obowiązkiem przywrócenia stanu 

środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt wykonawcy, b) uprawnieniem do rozwiązania umowy 

przez zamawiającego bez wypowiedzenia. 

28. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia  14 grudnia 2012 

r. O odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

29. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby świadczące prace w imieniu wykonawcy w ramach realizacji 

niniejszej umowy posiadają: prawo do ubezpieczenia, w szczególności prawo do ubezpieczenia 

wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania prac na 

zajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokości, aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy, świadomość zagrożeń występujących przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych 

zagrożeń, kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obsługi urządzeń wymagających posiadania 

kwalifikacji dodatkowych. 

30. Zamawiający zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia możliwość dostępu do wody  i energii 

elektrycznej za zużytą energię i wodę zapłaci wykonawca wg stawek obowiązujących w gminie Laszki. 

Opłaty zostaną naliczone na podstawie wskazań liczników , które zainstaluje wykonawca na własny koszt. 

 

§ 6 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1.1. odbiory robót zanikających 

1.2. odbiory częściowe 

1.3. odbiór końcowy 

2. Odbiór robót zanikających  oraz odbiór częściowy będzie podstawą do wystawienia faktury częściowej na 

podstawie protokół odbioru elementu robót zakończonych bez uwag, zatwierdzony przez inspektora nadzoru 

w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

stron umowy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie lub w postaci elektronicznej. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie 

robót, Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

4.1. Wypełniony dziennik budowy  

4.2. Kosztorys powykonawczy 

4.3. Dokumentację powykonawczą w tym geodezyjna , opisaną i skompletowaną,  

4.4. Oświadczenie Kierownika budowy/robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót 

zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami; 

4.5. Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje 

użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 

4.6. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 

ustawy Prawo budowlane  (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót i inspektora nadzoru); 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 



6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie do 14 

dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę 

odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek istotnych, które uniemożliwiają prawidłowe 

użytkowanie obiektu, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je 

na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich 

usunięcia na koszt Wykonawcy. 

10. Materiały budowlane i instalacyjne oraz wyposażenie  przed wbudowaniem będą podlegać zatwierdzeniu 

przez  Zamawiającego.   

 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 

stanowiących przedmiot umowy.  

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1 z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 

wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku zwłoki w rozpoczęciu wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym  w § 5 ust. 1 

lit. a) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia  

4. W przypadku zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze lub w okresie gwarancji jakości, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 

0,25% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

dnia, wyznaczonego do ich usunięcia.  

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia 

całkowitego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki  

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy przy wykonywaniu czynności określonych 

w § 12 – w wysokości 2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia (tj. oddelegowania do 

wykonywania prac określonych w § 12 umowy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów kodeksu pracy); 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 10 000,00 

PLN.  

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, w terminie wynikającym z § 11 ust. 10  

w wysokości 10 000,00 PLN. 

10. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie 

kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań (potrącenie z wystawianej przez Wykonawcę faktury za 

prace będące przedmiotem umowy).  

11. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar 

umownych. 

13. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.  

 

Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: 

1. za opóźnienie w przekazaniu placu budowy wraz z dokumentacją projektową – karę umową  w wysokości 

0,5%  wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia; 

2. za opóźnienie odbiorach robót karę umowną w wysokości 0,5%  wartości wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia; 



3. w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości 0,5%  wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia; 

4. z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1 

% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

5. z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 

1 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

6. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w 

następujących przypadkach i wysokościach: 

a. z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 

1 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych; 

b. z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w 

wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 

ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 8 

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej 

gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.  

2. Do umowy Wykonawca przedkłada zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

ofertowej brutto tj. ………….. zł słownie : ……………………..zł w formie ………………………… . 

Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wykonane prace: 

 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi tj.  

 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancji zgodnego z umową wykonania 

robót.  

Zamawiający zwróci : 

 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonaną.  

 Natomiast zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % Zamawiający zwróci 

nie później niż 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady .  

Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 

które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 

możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 

ważność na czas określony w umowie 

3. Na zastosowane materiały i roboty budowalne Wykonawca udziela Zamawiającemu …………….. 

miesięcznej gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez 

uwag.  

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy w tym 

zapewnienie prawidłowego działania przedmiotu zamówienia a w szczególności : prowadzenie oględzin, 

przeglądów , konserwacji urządzeń ,  sprawne usuwanie stanów awaryjnych powodujących zakłócenia w 

funkcjonowaniu zleconego zakresu oświetlenia ( a związane z przedmiotem zamówienia  ) ,utrzymywanie 

urządzeń we właściwym stanie technicznym, dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wady powstałe z przyczyn w nich tkwiących. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni 

licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie 

przedłużony o czas naprawy.  

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

wynikających z gwarancji. 



7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich 

usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

9. W ramach udzielonej gwarancji jakości, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

kosztów wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń, które takich przeglądów wymagają. 

 

§ 9 

Zmiany umowy 

1. Strony ustalają, iż zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 

1.1. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. 

Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów 

prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze 

zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki 

podatku VAT jeszcze nie wykonano,  
1.2. zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma 

indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego 

postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający z 

oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą polegającą na 

zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle 

otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z 

właściwym podatkiem VAT;; 

1.3. zamiana zastosowanych materiałów poprzez wprowadzenie materiałów podwyższających 

funkcjonalność budowanych obiektów oraz niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń 

wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do 

zastąpienia materiału lub urządzenia innym o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie;  

1.4. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 

technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;  

1.5. zmiany podwykonawców. 

1.6. niewykonania pełnego zakresu robót wyszczególnionych w § 1 pkt.2 umowy 

1.7. wykonanie robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w przepisie art. 36a 

ustawy Prawo budowlane, oraz art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b. 

1.8. wykonanie robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, przez dotychczasowego 

wykonawcę, o ile stały się one niezbędne do realizacji zamówienia podstawowego oraz zostały spełnione 

łączne następujące przesłanki: 

- 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, 

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

zamawiającego, 

1.9. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych; 

1.10. zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek zamawiającego oraz zmiany będące 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność usunięcia 

błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wówczas termin wykonania umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 

1.11. Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ to zmiany spowodowane 

warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęskami żywiołowymi;  zaistnieniem 

nieprzewidywalnych warunków fizycznych (przez które należy rozumieć jakiekolwiek działanie sił 

natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od doświadczonego wykonawcy nie można było w 

sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności) 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów; Wszystkie powyższe 

postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy 

mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

nieważności. 



1.12. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana okolicznościami określonymi ppkt 1.5-

1.11 ,niniejszego paragrafu 

1.13. zmiany osób pełniących funkcje kierownika budowy. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia takiej 

zmiany Zamawiający żąda dokumentów kandydata na stanowisko kierownika budowy lub kierownika 

robót, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału, jakie były określone 

dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

2. Zmiana nastąpi w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia 

odpowiednio wynagrodzenia. 

 

§ 10 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

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

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach, 

2.2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a)    dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p., 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2.3. Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni 

2.4. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w 

tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy. 

2.5. Wykonawca nie wykona umowy w określonym terminie lub naruszy inne istotne postanowienia umowy, 

w szczególności, jeśli parametry wykonywanego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych 

przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i mimo pisemnego wezwania do 

wykonania w wyznaczonym terminie lub zaprzestania naruszania postanowień umowy do wezwania się 

nie zastosuje,  

2.6. Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie lub w sposób nienależyty 

albo sprzeczny z umową, lub w sposób niestaranny lub nie przestrzega warunków realizacji prac 

określonych w niniejszej umowie albo narusza opisane obowiązki stron, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę  do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić. 

2.7. Ogłoszona zostanie  upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy lub gdy zostanie wydany nakaz zajęcia 

majątku Wykonawcy, 

2.8. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy odstąpić. 

 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

3.1. Narusza warunki umowy 

3.2. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty  prawidłowo wystawionej  faktury VAT mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

3.3. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru, 

3.4. Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 



5.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,          

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

5.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  w terminie 10 dni od daty 

zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku  oraz zgromadzonych materiałów wraz                                       

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji 

robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5.3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w 

terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane            

i materiały, które zostały dostarczone do dnia odstąpienia. 

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić bądź powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca osobiście zrealizuje przedmiot umowy. 

2. Wykonawca  nie powierza  wykonania następujących robót podwykonawcy.  

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane,  

w trakcie realizacji zamówienia ,Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany  dołączyć do projektu umowy zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług. 

-  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału            

w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawców jak za własne 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

5.1. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę; 

6. Zamawiający zgłasza  pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku ,gdy przewiduje on termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy 

niż określony w umowie. 

7. Zamawiający zgłasza  pisemne zastrzeżenia ,o których mowa w pkt 7  w terminie 5 dni od dnia otrzymania 

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń  do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmioty są roboty budowlane w terminie określonym w pkt 8 , uważa się za akceptację projektu umowy 

przez zamawiającego 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem 

kopii zawartych umów o podwykonawstwo na roboty budowlane, których przedmiotem są dostawy 

materiałów lub usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od daty ich zawarcia. 

11. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy przewiduje 

termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w umowie . 

12. Zamawiający zgłasza  pisemny sprzeciw, o którym mowa w pkt 11  w terminie 5 dni od dnia otrzymania 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. 

13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są 

roboty budowlane w terminie określonym w pkt 12 , uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego 



14. W przypadku umów wymienionych w punkcie 10 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w umowie ,zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go doprowadzenia do zmiany 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Do zmiany umowy o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy   

o podwykonawstwo 

16. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy pzp, może nastąpić 

tylko w sytuacji, gdy wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 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 przez Wykonawcę. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy, a kwotę zapłaconą 

podwykonawcy potrąca się z wynagrodzenia Wykonawcy 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji 

o możliwości złożenia uwag do zamawiającego  ma prawo zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w punkcie 18 w terminie wskazanym przez zamawiającego, 

zamawiający może: 

19.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

19.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

19.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. Do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami mają odpowiednio zastosowanie 

zasady dotyczące podwykonawców zawarte w niniejszej umowie . 

21. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

 

§ 12 

Wymagania zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.: Dz.U. 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, 

zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, 

wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych w ust. 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie nie krótszym niż 3 dni, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących określone w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac ę 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.  

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 

zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 7 niniejszej umowy. Niezłożenie przez 

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów (tj. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy) w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane powyżej czynności. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

8. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca Za działania i zaniechania 

osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i 

zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740.)  oraz pozostałe przepisy prawa polskiego. 

2. Wszelkie spory wynikłe bądź mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony zgodnie 

poddają pod rozstrzygnięcia Sądu powszechnego, miejscowo właściwego ze względu na siedzibę 

Zleceniodawcy (umowa prorogacyjna). 

3. Cesja praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy każdorazowo wymaga zgody Zleceniodawcy  

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności (pactum de non cedendo). 

4. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień  niniejszej umowy zostało uznane przez Sąd właściwy lub 

inny upoważniony organ za nieważne, podlegające unieważnieniu, pozbawione mocy prawnej, niewykonalne 

lub nieobowiązujące, pozostałe postanowienia umowy będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i 

skuteczne, a Strony na podstawie zgodnego porozumienia, działając w dobrej wierze zastąpią takie 

postanowienie, innym postanowieniem w pełni ważnym i wykonalnym (klauzula salwatoryjna). 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zleceniodawcy  i 1 egzemplarz 

dla Zleceniobiorcy. 

 

 

Załączniki: 
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