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Załącznik nr  9 do SWZ 

UMOWA NR :  ……../2021 

na roboty budowlane 
Niniejsza umowa została zawarta w dniu …………..2021 r. w Kawęczynie 

pomiędzy: 

Zamawiającym: Gminą Kawęczyn 

z siedzibą: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 

REGON 311019480, NIP: 668 187 54 86 

 

reprezentowanym przez: 

- Jana Nowaka – Wójta Gminy  

przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy 

zwany dalej Zamawiającym 

a  

…………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą: …………………………………..…………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS z którego 

wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy - stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy): 

- ……………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………… 

zwane dalej Wykonawcą 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie 
podstawowym bez z negocjacji nr postepowania: ROŚ-FZP.271.2.2021. Postępowanie 
przeprowadzono zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517 ze 
zm.) - dalej p.z.p. 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 
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§ 1 Przedmiot umowy i zasady realizacji 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne 
p.n. „Budowa drogi gminnej wraz ze zjazdami do gruntów rolnych w miejscowości 
Żdżary” zwane w dalszej części umowy „przedmiotem umowy” zgodnie z zakresem 
szczegółowo określonym w: SWZ będącym podstawą przeprowadzenia postepowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, ofercie Wykonawcy i kosztorysach ofertowych 
oraz dokumentacjach projektowych i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (STWIORB) oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym 
również zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1062).o ile dotyczy. 

2. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr  1 do niniejszej umowy,  kosztorys ofertowy 
wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy. Załączniki są integralną częścią umowy. 

3. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu i udzielenie zamówienia 
obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
w celu należytej realizacji zmówienia. 

4. Wykonawca potwierdza, iż przed zawarciem niniejszej umowy, przy zachowaniu 
najwyższej staranności, zapoznał się szczegółowo z dostępną dokumentacją tj. 
zweryfikował jej kompletność, wystarczalność i prawidłowość, co pozwala mu 
realizować przedmiot umowy zgodnie z tą dokumentacją i nie wnosi do niej zastrzeżeń 
ani uwag. 

5. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z wszelkimi warunkami mogącymi mieć wpływ 
na wartość i wykonanie przedmiotu umowy i również w tym zakresie nie wnosi żadnych 
zastrzeżeń. 

§ 2 Obowiązki Wykonawcy 

1. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po podpisaniu 
umowy, niezwłocznie po uprzednim protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego 
terenu budowy wraz z dokumentacją Kierownikowi budowy. 

2. Wykonanie roboty budowlanej zgodnie z dokumentacją, harmonogramem rzeczowo-
finansowym,  obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną z uwzględnieniem najlepszych 
praktyk branżowych, jak też zgłoszenie wykonania robót do odbioru wpisem do 
Dziennika Budowy. 

3.   Wykonanie roboty budowlanej używając własnych lub udostępnionych materiałów, 
maszyn i urządzeń. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem maszynowym 
oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie, odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na 
podstawie niniejszej umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne 
uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie przyjętych w niej zobowiązań.   

4.  Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów (nowych) dostarczonych przez Wykonawcę 
w zakresie i terminach gwarantujących wykonanie robót. Materiały pochodzące z 
ewentualnej rozbiórki winny być usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy, przy 
przestrzeganiu przepisów z ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 
r. poz. 797, 875, 2361). 
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5.  Materiały używane do wykonania roboty budowlanej powinny odpowiadać co do jakości 
wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471), art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane 
oraz wymaganiom określonym w STWIORB. Wszystkie używane do budowy i 
wyposażenia materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty 
dopuszczenia do stosowania i używania. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest 
zobowiązany do przekazania Inwestorowi odpowiednich certyfikatów (atestów itp.) lub 
ich poświadczonych przez sienie za zgodność z oryginałem. 

6.   Przeprowadzenie pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli 
jakości materiałów i robót określonych w STWIORB Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzić na własny koszt. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót 
powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania materiału lub na terenie budowy. 
Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego 
placówce badawczej.  

7. Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP i 
przeciwpożarowymi oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie 
następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów.  

8.    Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, w szczególności poprzez: 
       a) przygotowanie i organizowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
       b) odpowiednie oznakowanie ternu budowy, 
       c) nadzór techniczny nad realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzór nad 

personelem w zakresie porządku i dyscypliny,  
       d) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
       e) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,  
       f) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, 
       g) zapewnienie i uzyskanie na swój koszt wszystkich niezbędnych uzgodnień i 

pozwoleń niezbędnych na etapie realizacji przedmiotu Umowy, 
       h) ponoszenie odpowiedzialności za utrzymanie dróg zewnętrznych wokół terenu 

budowy zniszczonych na skutek realizacji przedmiotu umowy. 
9.   Upewnienie się przed przystąpieniem do robót ziemnych czy na terenie inwestycji nie 

występują urządzenia podziemne (kable, rurociągi) mogące ulec uszkodzeniu. 
10. Po zakończeniu robót uporządkowanie tereny i protokolarne przekazanie go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.  
11. Pokrycia wszystkich kosztów i opłat, koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy, a 

w szczególności za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie, zajęcie chodników 
oraz jezdni itp. chyba, że Wykonawca z własne woli zapewni własnym kosztem i 
staraniem zasilanie elektryczne i zaopatrzenie w niezbędne media teren budowy.   

12. Zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na skutek prowadzonych robót, 
a w szczególności środków transportu wykonawcy i dostawców , istniejącej zieleni 
obiektów, nawierzchni, urządzeń uzbrojenia. 

13. Dokonanie na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z winy 
Wykonawcy wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza terenem. 

14. Zgłaszanie inspektorowi Obsługi Inwestorskiej do sprawdzenia i odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających itp.  

15. Informowanie zamawiającego o przebiegu robót i brania udziału w organizowaniu przez 
Zamawiającego naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych komisjach 
przeglądów gwarancyjnych i innych.  

16. Odbudowy dróg dojazdowych - w razie ich uszkodzenia, do miejsc wykonywania robót. 
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objętych zamówieniem do stanu sprzed wejścia na budowę z zachowaniem technologii 
drogi odtwarzalnej. 

17. Dostarczenie zamawiającemu oświadczeń poszczególnych właścicieli sąsiednich 
nieruchomości w obrębie, których wykonywane były prace budowlane o odpowiednim 
uporządkowaniu terenu i nie wnoszeniu uwag do pozostawieniu placu budowy.  

18. Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na 
terenie budowy. 

19. Wykonawca (kierownik budowy) zgłasza gotowość do odbioru robót wpisem w Dziennik 
budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego 
na 7 dni przed terminem zakończenia robót.  

20.  Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do 
odbioru niezwłocznie po potwierdzeniu zakończenia robót przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

21. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów 
wymaganych przepisami prawa budowlanego, pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: Systematycznie i rzetelnie 
prowadzony Dziennik budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, 
protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli, jakości, 
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 
zmianami dokonywanym w toku budowy, itp.   
w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego. 

22. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi / gwarancji, to jest w 
terminie 60 miesięcy (5 lat) od dnia odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione i 
zgłoszone Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 

 

§ 3 Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w zakresie przedmiotu umowy, oraz 
Dziennik budowy wraz z dokumentacją projektową w ilości nie mniejszej niż 1 
egzemplarz w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

2. Zapewni nadzór Inwestorski. 

3.  Powoła komisję i dokona odbioru końcowego w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru..  

4. Zobowiązuje się do rozwiązywania problemów technicznych wskazanych wpisami do 
dziennika budowy 

5.    Zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury. 

§ 4 Czas trwania umowy 
Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi: ……….dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy)  

od daty podpisania umowy tj. od dnia………….. do dnia .................. r. 
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§ 5 Osoby upoważnione do realizacji umowy 

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować 
będzie:  

- Karolina Gil 

telefon do kontaktu: 63 288 59 32 e-mail: gil@kaweczyn.pl  

Wykonawcę reprezentować będzie: 

- ………………………………………………………. 

telefon do kontaktu: ……………………………………  

e-mail: …………………………………………………. 

§ 6 Wartość umowy 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………… PLN brutto 
(słownie: ……………………………………………………………………………… 00/100) 

2. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną zamówienia, może 
zostać zwiększona tylko zgodnie z zasadą określoną w art. 632 §1 i 2 KC, natomiast 
zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi w przypadku wystąpienia zmniejszenia zakresu 
robót na podstawie kosztorysu różnicowego.  

3. Strony postanawiają, iż wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego 
Wykonawcy na podstawie umowy została określona na podstawie przedstawionej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę oferty i nie podlega waloryzacji ani modyfikacji w 
sposób polegający na jego zwiększeniu, uwzględnia wszelkie wymagane 
obowiązującymi regulacjami prawnymi opłaty i koszty niezbędne do należytego 
wykonania wszelkich zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę na podstawie umowy.  

§ 7 Warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na rachunek 
Wykonawcy: …………………………………………………………………………………. 
po prawidłowym wykonaniu zamówienia. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, wraz z 
załączoną niezbędną dokumentacją w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia 
Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

3.   Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie: 
a) sporządzony przez strony protokół odbioru końcowego za przedmiot robót, 

kosztorys powykonawczy faktycznie wykonanych robót, sprawdzony i podpisany 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i przedstawiciela 
Zamawiającego wraz z dokumentacją. 

b) przedstawienie dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia           
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom uczestniczącym w realizacji zadania.  

4.  Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem 
przelewu środków finansowych na rachunek Wykonawcy.  

5. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, strony zobowiązują się do 
zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.  

mailto:gil@kaweczyn.pl
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§ 8 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 
a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umownej 

brutto, liczonej za każdy dzień zwłoki, od terminu umownego zakończenia 
przedmiotu umowy; 

b) zrealizowania roboty niezgodnie z zamówieniem pod względem jakościowym w 
wysokości pokrywającej naprawę niezgodności do wartości maksymalnie 5% 
wynagrodzenia netto z §6 ust.1 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, 
przewidzianych w ustawie p.z.p. art. 456  lub rozwiązania umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 
% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, 

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 6 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, 
gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich 
kwoty z faktury Wykonawcy na co ten ostatni wyraża zgodę.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 
20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1. 

5. Ustala się wysokości kar umownych, z tytułu:  
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 5 000 zł, za każdy przypadek– Wykonawca 
wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego w wysokości ww. 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 500 zł, za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 500 zł za każdy przypadek 
nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 500 
zł za każdy przypadek. 

 

§ 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę ………………… PLN (słownie: 
…………………………………………………………………… 00/100). 

 Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia 
zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
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Zamawiającego za należycie wykonane.  

 Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji kwotę ……………………………. (nie przekraczającą 30% zabezpieczenia). 
Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 - tym dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji.  

 

 

§ 10 Warunki gwarancji 

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych 

w przepisach Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady). 
2. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji, jakości na okres 5 lat, licząc od dnia 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. 
4. Po upływie okresu udzielonej gwarancji dokonany będzie ostateczny pogwarancyjny 

odbiór robót. 
5. Wszelkie wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć w ciągu 7 do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. 
Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad/usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

6. Usunięcie wad i usterek ujawnione w okresie pogwarancyjnym przez osobę trzecią 
(wykonanie zastępcze) nie wyłącza przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu 
gwarancji, o której mowa w ust. 2. 

7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania 
zaistniałych wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w drodze pisemnej lub 
mailowej na adres: ………………... 

8. Strony umowy dokonają przeglądów gwarancyjnych z których zostanie spisany protokół 
przeglądu w okresie gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie 
niezwłocznie tj. w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w ramach gwarancji i 
zgłosi je pisemnie do protokólarnego odbioru. 

9.Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole 
odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia. 

10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi. 

11.Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umowy lub 
jego części nie można było z niego korzystać. 

12.Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli 
wykonawca wadę podstępnie zataił. 

13.Okres gwarancji udzielany przez podwykonawców musi odpowiadać co najmniej 
okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. 

14.Przeglądy gwarancyjne: 
a) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność 
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 
Zamawiającego terminie. 
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b) Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu wykonanych robót i robót 
związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. 
c) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne 
lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
d) odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
e) Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, 
sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

15.Pogwarancyjnego odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji 
jakości. 

 
 

§ 11 Zmiany umowy 

1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa:  
a) zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 

siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń, które zasadniczo i 
istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z 
Umowy których Wykonawca lub zamawiający nie mogli przewidzieć i którymi nie 
mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z 
należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązań, na uzasadniony pisemny wniosek: 

 - warunki atmosferyczne (trwające dłużej niż 10 dni), 
 - pandemia (okoliczności o których mowa w art. 15r ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązywaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych), 

      - powódź,  
      - trzęsienie ziemi, 
 - huragan 
 - wojna 
 - mobilizacja, 
 - działania wojenne wroga, 
 - rekwizycja, 
 - embargo, 
 - zarządzenie władz lub zmianę przepisów prawa w trakcie trwania Umowy.  
b) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 5. 
c)  zawieszenie lub wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub przez uprawnione 

organy administracji publicznej lub samorządowej.  
2. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w zakresie: 

a)  konieczność zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy – pod warunkiem, że 
osoby posiadają przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe. 
b) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, 
projektowej na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, uzasadnionych zmian 
w dokumentacji projektowej dot. Technologii wykonania robót składających się na 
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przedmiot wykonania zamówienia – pod warunkiem, że proponowane rozwiązanie jest 
równorzędne bądź lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim 
wypadku Wykonawca przedstawi projekt zmiany z opisem proponowanych zmian, 
rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i 
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, po szczegółowym 
wyspecjalizowaniu i wycenieniu poszczególnych czynności wg cen 
ofertowych/kosztorysowych z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż 
progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy i zmiany te nie 
powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Dokumentowanie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań 
dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę odbywać się będzie w 
następujący sposób: 
- Wykonawca przedstawia zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy 
oświadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace ogólnobudowlane oraz 
związane z operowaniem sprzętem budowlanym w trakcie realizacji zamówienia 

związane z wykonywaniem robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni asfaltowej, robót 
wykończeniowych, prace nie wymagające specjalnych kwalifikacji takie jak sprzątanie, 
utrzymanie porządku na budowie, wykonywane pod nadzorem kierownika budowy.  
- Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, wprowadza się możliwość żądania przez 
Zamawiającego:  
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,   
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika. 

§ 13 Regulacje związane z podwykonawstwem 

1. W związku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowiązek: 
a) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, którego 

przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 
462 ust. 8 p.z.p. 

b) wskazania terminu – 10 dni na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane i 
do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, i do jej zmian;  

c) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
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oraz ich zmian;  
2. Ustala się zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowane przedstawieniem 

przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom kwoty z zawartych umów..  

3. Ustala się następujące zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 
podwykonawcami:  

       Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym, a wykonawcą.  
 

§ 14 Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy 
rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy 
prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub 
upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na 
realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych 
wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję 
skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1740), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 
2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517).  

4. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach trzy dla 
Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.  

........................................... ......................................... 
(Wykonawca) (Zamawiający) 
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