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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA NR: …………………………….. 
(Wzór) 

 

Zawarta w dniu …………….. w Podkowie Leśnej 

pomiędzy: 

 

Miastem Podkowa Leśna, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowej 39/41, NIP 529-180-92-80,  

reprezentowanym przez: 

Pana Artura Tusińskiego – Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, 

przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Czarneckiej – Skarbnika Miasta Podkowa Leśna, zwanym dalej 

Zamawiającym,  

a 

……………………………………………………………. REGON …...................….., NIP …...............….., 

reprezentowanym/ą  przez: ………………………………….., zwanym/ą dalej Wykonawcą,  

zwanymi dalej Stronami. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).                     

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa ul. Kościelnej 

na odcinku ul. Modrzewiowej – do ul. Akacjowej w Podkowie Leśnej, zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w 

ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy ujęty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia i 

Dokumentacji projektowej. 

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

projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i 

polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej 

uzgodnionym. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone 

przez projektanta i zamawiającego. 
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6. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót obowiązywać będzie najszerszy zakres robót. 

 

§ 2  

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zwanego w dalszej 

części umowy wynagrodzeniem /lub wynagrodzeniem umownym/, strony umowy ustalają na 

podstawie oferty wykonawcy na kwotę: 

 -wartość netto:    ……………………...zł 

 -wartość brutto /z podatkiem VAT/: ……….......................zł 

 Słownie :………………................................................................................................. 

 …………………………………………………………….............zł  

3. Wynagrodzenie powyższe obejmuje również m.in.: 

1) koszty usunięcia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad zgłoszonych w 

okresie rękojmi i w okresie gwarancji, 

2) koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy, 

3) koszty wszelkich robót tymczasowych i pomocniczych, 

4) koszty ubezpieczenia. 

4. Ustala się, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z 

podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z przygotowaniem i wykonaniem robót, 

usuwaniem wad i usterek oraz konserwacją i przeglądami urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków występujących 

podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

6. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki od wartości 

niezapłaconej w terminie faktury. 

7. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego będzie dokonywana w walucie polskiej. 

8. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą VAT częściową i fakturą końcową. 

Wartość faktury częściowej nie może przekroczyć 80 % wartości wynagrodzenia. 

9. Podstawą do rozliczenia częściowego będzie protokół odbioru częściowego oraz prawidłowo 

wystawiona przez wykonawcę faktura VAT. Zasady odbiorów częściowych zostały określone w 

opisie przedmiotu zamówienia. 

10. Podstawą do rozliczenia końcowego będzie protokół odbioru końcowego oraz prawidłowo 

wystawiona przez wykonawcę faktura VAT końcowa. 

11. Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty 

dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru 

podpisanym przez zamawiającego. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zostanie przekazane na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………. 

13. Wykonawca oświadcza, że podany w umowie oraz na fakturze VAT numer rachunku bankowego 
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jest rachunkiem firmowym oraz rachunkiem wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym złożonym 
we właściwym Urzędzie Skarbowym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR (System 
Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). 

14. W przypadku kiedy rachunek bankowy wykazany w umowie oraz na fakturze VAT nie spełnia 

wymogów zawartych w ust. 13 termin płatności faktury ulega przedłużeniu o czas niezbędny do 

przekazania płatności na właściwy numer rachunku bankowego. 

 

§ 3 

Termin wykonania zamówienia 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w nw. terminach: 

 1) zakończenie robót budowlanych 90 dni, od dnia zawarcia umowy  
 2) wykonanie przedmiotu zamówienia 120 dni od dnia zawarcia umowy 

2. Za dzień zakończenia robót budowlanych uznaje się datę podpisania, przez Strony, protokołu 
końcowego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń i przekazanie dokumentacji 
powykonawczej - inwentaryzacji powykonawczej lub oświadczenia (wraz z kopią zgłoszenia) 
uprawnionego geodety o zgłoszeniu do opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oświadczeniem uprawnionego 
geodety o zgodności wykonanych praz z projektem zagospodarowania terenu, atestów i 
certyfikatów oraz świadectw zgodności lub aprobat technicznych użytych materiałów, oświadczeń 
kierownika budowy o wbudowaniu wyżej wymienionych materiałów budowlanych, oświadczeń 
kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, 
oraz uporządkowaniu terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia 
pierwotnego stanu (odtworzenia) powierzchni biologicznie czynnych i innych powierzchni, w 
przypadku ich zniszczenia. 

3. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania, przez Strony, protokołu 
końcowego odbioru przejęcia obiektu w użytkowanie, bez zastrzeżeń i doręczenie Zamawiającemu 
przyjęcia przez organy nadzoru budowlanego zgłoszenia zakończenia budowy zamierzenia 
inwestycyjnego, bez sprzeciwu lub doręczenie ostatecznego/ prawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie obiektu (tj. możliwość przejęcia pasa drogowego w użytkowanie, zgodnie z 
postanowieniami ustawy z 1994 roku – Prawo budowlane oraz wymaganiami eksploatatora dróg 
publicznych i Zarządcy dróg). 

 

§ 4 

Obowiązki zamawiającego  

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy; 
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 
3) dokonywania odbiorów przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie; 
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę wynikające z 

braku lub niewłaściwego dozoru terenu budowy. 

 

§ 5 

Obowiązki wykonawcy 

1. Do obowiązków wykonawcy należy: 
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1) przejęcie terenu robót od zamawiającego; 

2) zabezpieczenie terenu robót; 

3) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w okresie od 

przejęcia placu budowy do przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu bezusterkowym 

protokołem odbioru końcowego; 

4) opracowanie planu BIOZ i przedłożenie zamawiającemu do zatwierdzenia przed terminem 

rozpoczęcia robót budowlanych; 

5) zgłaszanie do odbioru robót (w tym robót zanikających i podlegających zakryciu) wpisem do 

dziennika budowy, a w przypadku odbioru końcowego także pisemnym powiadomieniem 

zamawiającego; 

6) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

7) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późniejszymi 

zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na 

budowie wyrobu; 

8) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji; 

9) jako wytwórca wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 

poz. 1396 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843). z późn. zm.) i Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 poz. 701 z późn. 

zm.). Powołane przepisy prawne wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

10) 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; 

11) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że 

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

których są przewidziane według umowy; 

12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

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

ruchem pojazdów; 

14) 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; 

15) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

16) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie  

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

17) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
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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; 

18) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 

przy odbiorze; 

19) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

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

20) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

21) niezwłoczne informowanie zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

3. Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

4. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

5. Przed przystąpieniem do prac i po ich zakończeniu Wykonawca dokona wspólnych z 

konserwatorami sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Podkowa Leśna przeglądów 

stanu powierzchniowych elementów instalacji  wod-kan i sporządzi odpowiedni protokół. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do umowy kosztorysy ofertowe. 

7. Wykonawca dokona oznakowania terenu robót zgodnie z opracowanym przez siebie projektem 

czasowej organizacji ruchu zatwierdzonej przez Starostę Grodziskiego na czas prowadzenia robót. 

Projekt czasowej organizacji ruchu musi zostać złożony do zatwierdzenia w Starostwie Grodziskim 

najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy. 

8. Na wprowadzenie na plac budowy, które nastąpi w ciągu 10 dni od zawarcia umowy zaproszeni 

zostaną przedstawiciele telekomunikacji i gazowni. W przypadku konieczności ustanowienia 

nadzoru właścicielskiego związanego z pracami w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych i 

gazowych, nadzór taki zapewni Wykonawca i poniesie jego koszty.  

9. Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania właścicieli nieruchomości przyległych do 

odcinka ulicy, na której prowadzone będą roboty o utrudnieniach w ruchu związanych z 

prowadzonymi robotami, na minimum trzy dni robocze przed rozpoczęciem robót w terenie. 

10. Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należyta starannością, zgodnie z 

projektami wykonawczymi, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 

11. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili 

rozpoczęcia robót aż do dnia oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny 

będzie kierownik budowy. 

12. Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w 

miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentacji projektowej 
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otrzymanej od Zamawiającego i w przypadku stwierdzenia błędów niezwłocznie zgłasza je na 

piśmie Zamawiającemu. 

 

§ 6 

Odbiory 

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

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe, 

3) odbiór końcowy robót. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez zamawiającego na 

podstawie wpisów dokonywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy 

jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W przypadku odbiorów częściowych robót wykonawca zgłasza zamawiającemu gotowość do 

odbioru wpisem do dziennika budowy. 

4. W przypadku odbioru końcowego robót wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru 

wpisem w dzienniku budowy oraz potwierdzi pisemnie zamawiającemu fakt wykonania 

przedmiotu umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od zgłoszenia dokona potwierdzenia gotowości 

do odbioru końcowego robót. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym 

Wykonawcę. Zamawiający powoła komisję do odbioru końcowego robót, a czynności odbioru 

przeprowadzone zostaną w terminie 7 dni od daty ich rozpoczęcia. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego robót wykonawca przekaże zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami, 

3) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 

z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy). 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego robót, 

w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

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

datę zgłoszenia do odbioru końcowego wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 5. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

10. 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. 



 

 

7 

 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), 

o którym mowa w § 2 ust. 2, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) 

w formie ............................................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez zamawiającego za należycie 

wykonanego;  

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.  

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 

1)  za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 2 za każdy dzień zwłoki (termin wykonania 

przedmiotu umowy określono w § 3 niniejszej umowy), 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 

0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 2 za każdy dzień zwłoki od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 2. 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 2 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki; 

5) za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 3 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 2 ust. 2 Umowy za każdy stwierdzony przypadek, o 

którym mowa powyżej;  

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

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 2 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek, o którym mowa powyżej;  

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o której mowa w § 

10 ust. 14 umowy - w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 

ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek o którym mowa powyżej; 

8) za brak realizacji obowiązków określonych w § 12 ust. 1-3 Umowy – w wysokości 0,5 % 
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wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 Umowy za każdy stwierdzony 

przypadek. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności. 

4. Zamawiający ma prawo zaliczyć na poczet kary umownej bądź odszkodowania kwotę przekazaną 

tytułem zabezpieczenia. 

 

§ 9 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez zamawiającego 

informacji o upływie 30-dniowego terminu przerwy w realizacji umowy, 

2) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 

umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami 

zamawiającego pomimo wezwania zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania umowy 

w terminie wyznaczonym przez zamawiającego- w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez 

zamawiającego danej okoliczności, 

3) wykonawca zlecił część robót podwykonawcy bez wymaganej zgody zamawiającego - w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia przez zamawiającego informacji o zleceniu podwykonawcy 

robót bez wymaganej zgody zamawiającego. 

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

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3.  W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 

następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych,  

3) 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 wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. 

4) 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 do dnia odstąpienia. 

4.  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, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt wykonawcy. 
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§ 10 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie/przy udziale 

podwykonawców. 

2. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za działania własne, za 

roboty budowlane, dostawy czy usługi które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe 

regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców stanowi nienależyte 

wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności przysługujących Wykonawcy 

względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, projektu umowy o 

podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek dołączyć 

do wyżej wymienionych dokumentów zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. Ponadto podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument, właściwy dla danej formy 

organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do 

reprezentowania strony. 

5. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana pisemna 

zgoda zamawiającego i wykonawcy. 

6. Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy 

w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli zamawiający w terminie 7 

dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że 

wyraził zgodę na przedstawiony projekt umowy. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o treści zgodnej z 

zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. W przypadku, gdy zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez przekładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie 

zgłosi na piśmie sprzeciwu do treści w/w umowy, uważać się będzie, że zamawiający wyraził 

zgodę na umowę o podwykonawstwo. 

8. Zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo jest równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o 

podwykonawstwo lub jej projektu przez zamawiającego. 

9. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczególności gdy: 

1)  umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ; 
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2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 

3) przewiduje, że Wykonawca wypłaci Podwykonawcy wynagrodzenie wyższe niż zamawiający 

wykonawcy za tożsame roboty budowlane. 

10. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do 

umowy o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 

na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, w powyższym trybie, projekt 

umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo uwzględniające zastrzeżenia i uwagi 

zgłoszone przez zamawiającego. 

11. Każdorazowo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiają-

cemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000 zł. 

12. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub jej zmiana powinna zawierać: 

1)  zakres przedmiotu zamówienia, 

2) termin realizacji robót, 

3) wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

4) terminy zapłaty wynagrodzenia, które nie mogą być dłuższe niż 30 dni, 

5) zasady rozliczania za wykonane roboty. 

13. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie może zawierać postanowień: 

1)  uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy od zapłaty przez 

zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego wykonawcy. 

14. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi.  

W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy, niż określony powyżej, zamawiający poinformuje 

o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 7 niniejszej umowy. 

15. Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

16. Wykonawca jest zobowiązany udostępniać zamawiającemu wszelkie umowy oraz dokumenty 

rozliczeniowe z podwykonawcami. 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez wykonawcę umowy o 

podwykonawstwo bez wymaganej zgody zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały 

wyłącznie wykonawcę. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
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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. Wynagrodzenie, 

o którym mowa powyżej 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 wykonawca ma prawo zgłoszenia uwag w formie 

pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18. Termin zgłoszenia uwag wynosi 7 dni od dnia 

doręczenia powyższej informacji. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, 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. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować zamawiającego o każdym przypadku 

zwłoki w zapłacie należności dla Podwykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego 

poinformowania wykonawcy o każdym przypadku zgłoszenia się podwykonawcy, który żąda 

należności od zamawiającego. 

23. Przed zapłaceniem przez zamawiającego faktury końcowej wykonawca będzie zobowiązany do 

przedstawienia zamawiającemu dowodu zapłaty należności dla podwykonawców. W przypadku 

nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiający wstrzyma płatność faktury końcowej do czasu 

przedstawienia dowodu zapłaty należności podwykonawcy lub zapłaci należność bezpośrednio na 

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy. 

24. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już 

znane podał nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktów z nimi. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia a także przekazywania informacji na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych. 

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

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
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publicznego. Do czasu wykazania, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca spełniają 

wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania robót do czasu spełnienia przez wykonawcę w/w wymogu. 

Wstrzymanie robót z powodu niespełnienia przedmiotowego wymogu nie może być podstawą do 

przedłużenia terminu wykonania zamówienia. 

 

§ 11 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ….. 

miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi jest równy okresowi 

gwarancji. 

2. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem, faksem lub pocztą elektroniczną) powiadomienia 

przez zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od 

daty otrzymania zgłoszenia. 

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

wynikających z gwarancji. 

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

jeżeli zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 

trzeciej na koszt wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

 

§ 12 

Obowiązki z tytułu zatrudniania pracowników 

1. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano – 

montażowych, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią 

działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez wykonawcę lub 

podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Powyższe nie dotyczy wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
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wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: tj. 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 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. 

4. 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 § 8 ust. 1 

pkt. 8 umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów 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 w ust. 1 czynności.  

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

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 13 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 

1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku 

VAT). W takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione 

przy uwzględnieniu zapłaconych przed zmianą części wynagrodzenia. 

2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: 

a) wstrzymaniem przez Zamawiającego robót z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy,  

b) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konie-

czności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub konieczności poprawienia błędów w dokumentacji 

projektowej, 

c) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 

robót zgodnie ze sztuką budowlaną (ulewne deszcze, obfite opady śniegu, niskie temperatury  

lub 

d) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub 

e) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego 

terenu budowy Wykonawcy lub 
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f) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę lub 

g) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy 

Prawo budowlane dokumentów lub 

h) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy wykonawcy lub 

i) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych. 

- w w/w przypadkach termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony o czas trwania 

okoliczności będących podstawą przedłużenia terminu wykonania zamówienia. 

3) Zmniejszenie wynagrodzenia wynikające z wyłączenia przez zamawiającego części robót. 

- jeżeli zmiana ta spowodowana będzie występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemicznego. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie 

informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 

tej umowy, o ile wpływ taki wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ 

dołączając do informacji, o której mowa powyżej, oświadczenia lub dokumenty, które mogą 

dotyczyć w szczególności: 

i. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

ii. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych 

czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

iii. poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,  

iv. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

v. okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

 

§ 14 

Wzajemna wymiana informacji pomiędzy stronami 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w branży drogowej, posiadającego uprawnienia 

budowlane w specjalności drogowej (lub odpowiadające zgodnie z SIWZ) w osobie: 

………………………………., telefon: ………………. 

2. Zamawiający wyznacza ze swojej strony przedstawicieli w zakresie realizacji postanowień 

niniejszej umowy w osobie ……………………………………………., telefon: …………………………….. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonywanie przedmiotu 

niniejszej umowy. Ewentualna zmiana osób będzie następowała poprzez złożenie oświadczenia 

na piśmie drugiej stronie, bez konieczności zawierania aneksu do umowy. 

4. W przypadku ustanowienia w ramach wykonywanych zadań dodatkowych kierowników budów, 

bądź robót, a nie wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do podania ich danych 

Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), ustawy z dnia 07.07.1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1145 z późn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla zamawiającego i jeden dla 

wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  formularz ofertowy, 

2)  SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
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ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA 

 


