
UMOWA Nr GK.Z.272…..2020 

 

zawarta w dniu …………..2020r  pomiędzy:   

Nabywcą Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz NIP 591 12 92 435 Odbiorca Urząd 
Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, zwaną dalej "Zamawiającym",  

reprezentowaną przez: 

Marka Zimakowskiego – Wójta Gminy Przywidz   

oraz   

…………………………………………, NIP……………….., REGON …………………….  zwanym/ą dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez …………………………………………………….,  
 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GK.Z.271.6.2020 pn.: Modernizacje 

drogi transportu rolnego Ząbrsko Górne – Borcz w m. Ząbrsko Górne, przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami), dalej zwanej „ustawą 

Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1. 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem  umowy jest wykonanie Modernizacje drogi transportu rolnego Ząbrsko Górne – 
Borcz w m. Ząbrsko Górne  
Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty, stanowiące 
integralną część niniejszej umowy:  

1) Dokumentacja projektowa; 
2) STWiORB; 
3) Przedmiar robót, z tym zastrzeżeniem że Wykonawca ma obowiązek ująć w ofercie 

wszystkie niezbędne koszty, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem 
oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej; przedmiar robót, który stanowi jedynie pomoc dla 
potencjalnych wykonawców przy sporządzeniu oferty cenowej i nie rozstrzyga o zakresie 
robót koniecznych do wykonania.  

§2. 
Termin umowy 

1. Wykonawca przedmiot umowy wykona w terminie do 30 października 2020 roku.   
2. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy strony uznają wykonanie robót budowlanych oraz 

dostarczenie wszystkich elementów określonych w § 13 ust. 3 umowy. 

 
§3.  

Materiały 
1. Wykonawca zobowiązuje się kompleksowo wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 

oraz przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy.   
2. Materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy muszą odpowiadać 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 
10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostały określone w STWiORB.  

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru lub projektanta, Wykonawca zobowiązany jest okazać, lub 
dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów: 1) próbki, 2) certyfikaty 
zgodności z odpowiednią normą, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty, 3) karty 
katalogowe.  

4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku 
dokumentów określonych w ust. 2. Prawo to może wykonać w terminie do 60 dni od powzięcia 
wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.   

5. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy materiałów, 
nie spełniających wymagań określonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa 
wykonywać robót  z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru.    

  



§4. 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie oferty 
Wykonawcy na kwotę:  ……………….PLN brutto  (słownie: ………………………………….)  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje:  
a) wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy,  
b) koszt ubezpieczenia określonego w § 19 umowy,  
c) wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji przedmiotu umowy wynikające 

wprost z SIWZ oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie można 
by było prawidłowo wykonać przedmiotu umowy.  

3. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności jest protokół odbioru podpisany przez 
strony, oświadczenie podwykonawców, o którym mowa w § 5 umowy oraz faktura VAT. 

4. Faktura będzie wystawiona na Nabywca Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, 
NIP: 591-129-24-35 Odbiorca Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz. 
Faktura będzie potwierdzona przez inspektora nadzoru.  

5. Płatności będą dokonywane w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury 
wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy 
Wykonawcy w banku  …………………………………………………………………… 

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym płatnikiem podatku VAT.   

§5. 
Wynagrodzenie podwykonawcy 

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
należytego podwykonawcy  z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie 
za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie 
wszystkich podwykonawców, oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że wymagane do 
końca okresu objętego rozliczeniem płatności na ich rzecz zostały dokonane, wraz z 
zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz oświadczeniem 
Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz 
podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.   

2. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców oraz 
dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawców 
oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem 
Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz 
oświadczeniem podwykonawców o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz 
dalszych podwykonawców.    

§6.  
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:   
1) przekazanie terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, 
2) zapłaty za wykonane i odebrane roboty,   
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) przeprowadzenie odbioru końcowego robót, 
5) wykonywania innych czynności wymienionych w umowie.   

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:   
1) należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, urządzeń i 

sprzętu, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 
prawa, 

2) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ze zm.), 

3) protokolarne przejęcie terenu budowy, 
4) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej 

staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy,   
5) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 
6) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie 

wykonywanych robót przed ich zniszczeniem, 
7) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (w tym 

geodezyjnej) oraz zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego; dokumentację 



powykonawczą należy wykonać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i w jednym 
egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie dwg lub dgn, dxf, 

8) wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, 
odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,   

9) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu 
budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,  

10) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o gotowości do odbioru robót 
ulegających zakryciu,  

11) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,   

12) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 
wypadkach,   

13) uczestniczenie w czynnościach odbiorowych, przekazanie atestów i zaświadczeń, 
14) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) na 

piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji, 
15) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia 
im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom Zamawiającego, 

16) posiadanie opłaconej polisy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszej 
umowy.  

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa  
w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie mogących stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.   

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności związane z robotami budowlanymi obejmującymi: roboty 
ziemne, brukarskie nawierzchniowe i wykończeniowe. Obowiązek zatrudnienia na umowę o 
pracę nie dotyczy kierownika budowy. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, 
przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób mających wykonywać wyżej wymienione czynności w ramach realizacji przedmiotu 
umowy oraz wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających wykonywać czynności w 
zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

§7. 
Przedstawiciele stron 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………..  posiadającego 
uprawnienia budowlane nr ………………………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osobę wskazaną na etapie 
postępowania przetargowego. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie po 
otrzymaniu propozycji zmiany wskazanej osoby zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje  i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.   

3. Kierownik budowy realizuje obowiązki określone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.  
4. Kierownik budowy pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych 

przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt 
zastępstwo dla osób wymienionych w ust. 1. Zastępcy ustanowieni w ten sposób muszą posiadać 
nie niższe uprawnienia budowane i doświadczenie zawodowe, niż osoby wskazane w ust. 1.   

5. Ustanowienie zastępstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  
6. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zamiarze zmiany kierownika budowy ze 

wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień budowlanych oraz danych na 
temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.  

7. Zamawiający na podstawie odrębnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru, do sprawowania 
funkcji nadzoru inwestorskiego w realizacji zamówienia, który reprezentuje Zamawiającego 
wobec Wykonawcy.  



8. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością  i 
ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją 
projektową  i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  

9. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego 
decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza zakres robót objętych projektem 
budowlanym  i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjątkiem 
sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub grożących powstaniem straty o znaczących 
rozmiarach  w imieniu Zamawiającego.  

10. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 9.  
11. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robót bez 

pisemnej zgody Zamawiającego.  
12. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie 

późnej niż  7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania budową.  
13. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy przy 

niezachowaniu postanowień ust. 1 i 2 będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

14. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

15. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innej osoby niż wskazana w 
ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy.   

§8. 
Inspekcje i próby 

1. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania badań, prób, pomiarów. Żadna robota nie 
może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody inspektora nadzoru.  

2. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do 
przeprowadzenia prób.  

3. Miejsce i termin dokonywania prób będą uzgodnione z właściwym inspektorem nadzoru. Jeżeli 
inspektor nadzoru nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może dokonać prób 
pod jego nieobecność, chyba, że inspektor nadzoru wyda inne polecenie.  

4. Inspektor nadzoru wystawi Wykonawcy świadectwo potwierdzające wynik prób, jeżeli będzie on 
pozytywny.  

5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega 
zakryciu.  

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, prób lub pomiarów inspektor nadzoru stwierdzi, że 
roboty są wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z umową, może je odrzucić. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, żeby odrzucona robota odpowiadała wymogom umowy.  

7. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy:  
1) usuniecie z terenu budowy urządzeń i robót niezgodnych z umową,  
2) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub 

innych nieprzewidzianych okoliczności.  
8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7 inspektor nadzoru powiadomi 

Wykonawcę z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w którym Wykonawca powinien zastosować 
się do polecenia.  

9. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru Zamawiający 
będzie uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt 
Wykonawcy.   

§9.  
Podwykonawcy 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

2. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:   
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie  o podwykonawstwo jest dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej,   



2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w 
§2,  

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 
robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,   

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy 
lub usługi  z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie 
tych umów od:   

 akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,  

 uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem,  

 dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z 
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia,  

 obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przekładającego) za 
zgodność  z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi.   

5) brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy za wykonanie robót do wysokości cen ofertowych Wykonawcy,   

6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla 
podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione,  

7) umowa nie zawiera wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych obejmujących czynności wskazane w § 6 ust. 5 umowy, i wymóg poddania się 
przez podwykonawcę kontroli Zamawiającego w zakresie czy czynności, o których mowa w § 
6 ust. 5 umowy, wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,  

8) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy przekracza wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez podwykonawcę (to samo stosuje 
się odpowiednio do dalszego podwykonawcy),   

9) brak jest zapisu o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
niezwłocznie po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane 
oświadczenia, że otrzymał należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty (Wykonawca 
dostarczy oświadczenie Zamawiającemu), a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w 
terminie w całości lub części o obowiązku niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
tym fakcie wraz z kopiami niezapłaconych faktur.  

3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 2 uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.   

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.   

5. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 
ust. 2.   

6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.   

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% łącznej 
wartości umowy brutto wskazanej w §5 ust. 1 umowy, jako niepodlegające niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł brutto.   

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 2 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy  w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.   

9. Przepisy ust. 2-8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.   



10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub, który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.   

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, 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.   

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.   

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający poinformuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 3 dni od dnia doręczenia tej informacji.   

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:   
1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
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, 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.   

16. Przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy przy niezachowaniu postanowień 
dotyczących podwykonawców będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych.   

17. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.    

§10.  
Odpowiedzialność za wady 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu ……………miesięcy gwarancji.  
2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji liczony 

jest od daty odbioru końcowego wszystkich robót.  
3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych 

po odbiorze końcowym. 
4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę 

faksem/  e-mailem ……………………….oraz pisemnie.  
5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:  

1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie  z przeznaczeniem – Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 48 
godzin od dnia otrzymania zawiadomienia,  

2) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu 
stron;  w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  
7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót 
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót 
budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o 
czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji 
nie mógł korzystać.  

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:  
1) normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części,  
2) szkód wynikłych z winy użytkownika.  

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad.  

10. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robót Zamawiający ma 
prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy.  



11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.  

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o których mowa w ust. 5, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

13. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.  

14. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 
odpowiedzialność  z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, w terminie i na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym,  z zastrzeżeniem przepisu art. 579 § 3 Kodeksu cywilnego.  

15. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego 
zawiadomienia w terminie 7 dni o:  
1) zmianie adresu lub firmy;  
2) zmianie osób reprezentujących strony;  
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;  
4) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik;  
5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.   

§11.  
Odbiory 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:  
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie,  
3) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 
poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad.  

3. Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia faksem 
do siedziby Zamawiającego na nr: 58 682 52 25 oraz e-mailem na adres sekretariat@przywidz.pl   

§12.  
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.  

2. Po powiadomieniu, inspektor nadzoru powinien niezwłocznie ustalić z Wykonawcą termin odbioru 
lub powiadomić Wykonawcę, że uważa odbiór za zbędny.  

3. Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa w ust.1 inspektor nadzoru będzie 
miał prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robót, lub wykonanie otworów 
niezbędnych dla zbadania robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.   

§13.  
Odbiór końcowy  

1. Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru.  
2. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 4 dni od dnia otrzymania wniosku, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
3. W ciągu 4 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu:  
1) inwentaryzację geodezyjna powykonawczą z dokumentem potwierdzającym jej złożenie w 

ZUD w Pruszczu Gdańskim;  
2) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez 

uczestników procesu inwestycyjnego wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót 
potwierdzonych przez uprawnionego geodetę;  

3) oświadczenie Kierownika budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru zgodnie  
z art. 57 Prawa Budowlane0go;  

4) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;  
5) protokoły badań i sprawdzeń;  
6) wszelkie atesty na materiały, wyniki badań, gwarancje urządzeń. 

4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po jej otrzymaniu dostarczyć Zamawiającemu 
dokumentację geodezyjną, o której mowa w ust. 3 pkt 1 zarejestrowaną w ZUD w Pruszczu 
Gdańskim. Odbiorów końcowych dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w 
obecności przedstawicieli Wykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty na terenie budowy zostały zakończone i nie będzie miał 
zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentów przejęcia robót, w porozumieniu z 



Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru robót, nie późniejszą niż 4 dni od daty przekazania 
Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów przejęcia robót. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że warunki opisane w ust. 3 nie zostały spełnione odmówi 
przystąpienia do obioru, podając przyczyny odmowy i określając roboty, lub obowiązki 
Wykonawcy, których wykonanie będzie wymagane dla wystawienia protokołu odbioru. 

7. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez 
Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru. Przed ponownym zgłoszeniem Wykonawca 
wykona roboty, o których mowa w ust. 8. 

8. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich 

usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru do tego czasu, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu odbioru po raz drugi, 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.   

§14.  
Odbiór ostateczny 

1. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi, komisję odbioru dla 
ustalenia warunków odbioru ostatecznego.  

2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję w spisanych na tę 
okoliczność protokołach.  

3. Zamawiający jest zobowiązany do wystawienia ostatecznego protokołu odbioru, po upływie 
okresu gwarancji i rękojmi w ciągu 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu 
wszystkich wad ujawnionych  w okresie rękojmi i gwarancji.  

4. Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki 
Zamawiający nie wystawi protokołu odbioru ostatecznego.  

5. Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 
wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. 

§15.  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 5% wartości 
umownej brutto, określonej w § 4 ust. 1 umowy, tj.: ……………… (słownie: ………………………).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie ………………. i służyć 
będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

3. Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy 
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób 
zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wartości.  

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% tj.: …………… zł w terminie 30 dni od 
daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad.  

5. Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia w wysokości: ……………….. zł na zabezpieczenie 
roszczeń  z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady .  

6. Kwota, o której mowa w ust. 5 zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady.   

7. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca 
przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w 
formie gwarancji lub poręczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia na dalszy okres wynikający z aneksu do umowy, spełniającego wymogi 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

8. W przypadku, gdy w protokole odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, a Zamawiający 
zażądał ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowiązany jest do przedłużenia 
terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w 
formie gwarancji lub poręczenia, a jeżeli to nie jest możliwe do wniesienia nowego 



zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dalszy okres wynikający z wyznaczonego 
terminu do usunięcia wad, z uwzględnieniem postanowień ust. 5 – najpóźniej do 7 dni od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego. W razie uchybienia powyższemu obowiązkowi 
Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) 
kwoty zabezpieczenia, która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu.   

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany 
jego wysokości.  

10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zabezpieczenie wraz 
odsetkami zostanie zatrzymane przez Zamawiającego 

§16.  
Kary umowne i potrącenia 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  
1) 400,00 zł brutto w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w 

§2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  
2) 200,00 zł, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, 

za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia odbioru 
usunięcia zgłoszonych wad,  

3) 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy w razie odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy., 

4) 0,5% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  w 
przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  

5) 100,00 zł za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za każdy dzień zwłoki,  

6) 100,00 zł za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o 
podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy dzień zwłoki,  

7) 100,00 zł za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadkach określonych w § 9 ust. 7 za każdy dzień zwłoki,  

8) 100,00 zł w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
za każdy dzień zwłoki,  

9) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu umowy na placu budowy, 1 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek niezatrudnienia na umowę o pracę lub za każdy stwierdzony 
przypadek nie utrzymania ciągłości zatrudnienia na umowę o pracę, 

10) w przypadku nieprzedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
wraz z wykazem zatrudnionych zgodnie z § 6 ust. 5, a także w przypadku przedstawienia 
oświadczenia niezgodnego z prawdą lub nierzetelnego, jak również w przypadku braku 
aktualizacji tego oświadczenia przed dopuszczeniem do pracy pracowników nieujętych w 
wykazie – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień utrzymywania się stanu niezgodnego z 
umową.  

2. Zamawiający może dochodzić kar umownych ze wszystkich tytułów łącznie. Łączna wysokość 
kar wymienionych w ust. 1 nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 
ust. 1 umowy.  

3. Niezależnie od kar umownych Wykonawca lub Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 
odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w 
niniejszym paragrafie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

4. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę, 
przewidzianych ustawą  o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w przypadku uchybienia 
przez Zamawiającego terminowi,  o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia.  

6. Potrącenia, o których mowa w ust. 5 mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy,  z wypłat za przedstawiane do odbioru końcowego i fakturowane prace, lub z kwoty 
zabezpieczenia, o której mowa w § 15 umowy.  



7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1 umowy w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego.   

§17. 
Odstąpienie od umowy 

1. Poza przypadkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 
a.  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego  nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b. pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania zamówienia Wykonawca realizuje roboty 

przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie lub  dokumentacji 
przekazanej przez Zamawiającego,  

c. Wykonawca pozostaje w zwłoce z zakończeniem wykonania przedmiotu umowy o 21 dni w 
stosunku do terminu określonego w  § 2 ust. 1, 

d. Wykonawca wprowadza na budowę  Podwykonawcę bez zgody Zamawiającego, 
e. zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez  
wskazania uzasadnionej przyczyny dokonania końcowego odbioru. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić w 
formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie oraz powinno nastąpić w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

 
§18.  

Zmiana w treści umowy 
1.  Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje następujące warunki dokonania 

zmian postanowień niniejszej umowy:  
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie 

stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną robotę. W 
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy z tytułu wykonania 
przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku 
wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto;  

2) wystąpienie odmiennych warunków geologicznych niż przyjęte w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót uniemożliwiających realizację 
przedmiotu umowy wg założeń projektowych,  

3) zmiany warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych bądź błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych podziemnych,  

4) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności, konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

5) wystąpienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujących niemożliwością prowadzenia prac będących przedmiotem umowy wg założeń 
projektowych, 

6) wystąpienia konieczności zmiany osób, wyznaczonych przez strony do realizacji przedmiotu 

umowy na inne uprawnione osoby, dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub 

oznaczenia stron umowy. 

7) wynagrodzenie umowne może ulec obniżeniu w przypadku ograniczenia przez 

zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. 

8) w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy oraz wysokości wynagrodzenia dopuszcza 

się zmianę umowy, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych do zamówienia 

podstawowego w trakcie jego trwania. Kwota zwiększenia wynagrodzenia nie może 

przekraczać 3% wartości robót dodatkowych, określonych na podstawie umowy na roboty 

dodatkowe z wykonawcą robót. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do podpisania 

Aneksu zmieniającego umowę na wezwanie Zamawiającego.  



2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust.1 pkt 1 – 5, termin 
realizacji przedmiotu 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. 

§19.  
Ubezpieczenie 

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku  z wykonywaniem działalności 
gospodarczej – na łączną sumę nie mniejszą niż 250 000,00 zł.  

3. Ubezpieczenie winno obejmować także podwykonawców zatrudnionych do realizacji umowy. 
4. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy tj. do dnia 

podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W tym celu Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu pierwszą polisę ubezpieczenia ważną na okres co najmniej 90 dni w terminie do 
3 dni przed datą podpisania umowy, zaś kolejne polisy Wykonawca będzie przedstawiał 
Zamawiającemu w terminie do 5 dni przed upływem ważności poprzedniej polisy.  

5. Dodatkowo Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu dowody zapłaty składek z tytułu 
ubezpieczenia określonego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni przed upływem terminu 
ich wymagalności.  

6. Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających  z 
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia.  

7. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 – 5,  lub nie 
dostarczy Zamawiającemu polis lub dowodów zapłaty składek, zgodnie z zapisami niniejszego 
paragrafu, Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt 
Wykonawcy, bądź może odstąpić od niniejszej umowy.  

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności 
Wykonawcy ani Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.   

 
§20.  

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
1. Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy świadczone przez osoby zatrudnione na 
        podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Obowiązek ten nie dotyczy  
        osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz operatorów sprzętu  
        działających na zasadzie samozatrudnienia. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wchodzących w skład personelu  
         kierowniczego budowy, przy pomocy których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy,  
         na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w  
         SIWZ. Na dokonanie takiej zmiany Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację  
         Zamawiającego. 
3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu  
         pisemne oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o  
         pracę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać  
         w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia  
         oświadczenia, wskazanie, że czynności o których mowa w ust.1 przy realizacji niniejszej umowy  
         wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych  
         osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby  
         uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy i podwykonawcy. Załącznikiem do  
         oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzednim będą kopie umów o pracę wszystkich osób  
         wskazanych w oświadczeniu, zanonimizowane w zakresie wszystkich danych osobowych  
         zatrudnionych ( w szczególności numerów PESEL, adresów zamieszkania) z wyjątkiem imienia i  
         nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu. Wykonawca jest  
         zobowiązany do aktualizacji oświadczenia nie później niż przed dopuszczeniem do pracy osób  
         wskazanych w poprzednio przekazanym oświadczeniu. Zamawiający uprawniony jest do  
         przeprowadzenia w każdym czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej  kontroli, w  
         zakresie czynności o których mowa w ust.1 wykonywane są przez osoby zatrudnione na  
        podstawie umowy o pracę, w szczególności poprzez wstęp na teren robót a Wykonawca  
        oświadcza, iż wyraża zgodę na poddanie się kontroli. 

 
 
 



§ 21 
Klauzula informacyjna RODO 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 

Zamawiający informuje Wykonawcę o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy przekazywanych Zamawiającemu na mocy 

niniejszej umowy jest Wójt Gminy Przywidz. Obsługę organu zapewnia Urząd Gminy 

Przywidz: ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, tel. tel. 58 682-51-46, fax: 58 682-52-25, email: 

sekretariat@przywidz.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

skontaktować pod adresem e-mail iod@locuslege.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ewentualnie w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., 

bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, 

informatyczne, prawne i inne podobne usługi wsparcia, organy publiczne i sądy celem 

wykonania obowiązków ciążących na Administratorze (w szczególności urzędy skarbowe, 

ZUS, organy kontroli, komornicy), oraz podmioty realizujące prawo dostępu do informacji 

publicznej.   

5. W wykonaniu obowiązku z art. 8a ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający informuje ponadto o następujących ograniczeniach:  

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679 (prawo dostępu do danych), wymagałoby niewspółmiernie 

dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu (art. 8a ust. 2 PZP) a w odniesieniu do postępowań zakończonych – 

wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 97 ust. 1a 

PZP),  

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 

(żądanie ograniczenia przetwarzania danych), nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 4 PZP)  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także przez 

czas niezbędny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi (co do zasady 

10 lat), z uwzględnieniem przepisów o archiwizacji obowiązujących jednostkę.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w przypadkach i na 

zasadach wskazanych w RODO.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy lub podjęcia 

działań przed zawarciem umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie przez strony 

umowy.  

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 
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§22.  
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

2. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem 
niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.  

3. Wszelka korespondencja wysłana przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres wskazany  w 
niniejszej umowie będzie traktowana za skuteczną.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane, 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach ,jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.    

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA             
        

 
 

 


