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Załącznik do SIWZ nr  8    

 

Wzór umowy 

 

Zawarta w........................w dniu....................... pomiędzy Gminą Bierawa, mającą siedzibę w 

Urzędzie Gminy Bierawa przy  ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa zwaną dalej w tekście 

umowy  Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………….. 

a 

…………………………………………………. 

zwanym w dalszej części Wykonawcą,  

o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu przetargowym  

(znak: IRZP.271.2.2020) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zapisami  
ustawy   z dnia   29 stycznia  2004r . Prawo  zamówień  publicznych  / Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  ze 

zm. / Wykonawca przyjmuje  zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: 

„Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez 

przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle” 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz  z 

realizacją robót budowlanych, usług i dostaw w celu poprawy parametrów technicznych oraz 

warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych 

w miejscowości Stare Koźle. 

3. Roboty powyższe należy zrealizować w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

4. Zakres zamówienia obejmuje: 

a) w zakresie części projektowej: 

- uzyskanie map do celów projektowych, 

- dokonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, 

- wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań 

projektowych (w tym badań geotechnicznych), 

- określenie stanu technicznego oraz nośność istniejącego w ciągu drogi obiektu mostowego 

(na kanale ściekowym ZAK), 

- sporządzenie karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu i uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w razie konieczności), 

- sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej na przebudowę 

przepustu (w razie konieczności), 

- sporządzenie projektu budowlanego, 

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, 

- sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej z kompletem wymaganych 

uzgodnień, 

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , 
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- sporządzenie przedmiaru robót, 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z 

kompletem wymaganych uzgodnień, 

b) w zakresie robót budowlanych: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty ziemne,   

- podbudowa jezdni, 

- nawierzchnia jezdni , 

- ścieżka rowerowa i wysepki z kostki kamiennej, 

- roboty wykończeniowe, 

- oznakowanie, 

- wykonanie obiektu mostowego na kanale ZAK (w razie konieczności), 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

 

§ 2 

 

1. Strony ustalają termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy  do 30.09.2021 r.,  

w tym opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 

do 30.09.2020 r. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na 

uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, sprawdzeń i czynności odbiorowych, okres na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż 14 dni                                                 

po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę. 

4. Nadzór autorski podczas wykonywania robót budowlanych będzie sprawowany w okresie 

obowiązywania umowy. 

5. Za datę wykonania robót budowlanych uważa się datę zawiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o zakończeniu robót. 

6. Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego. 

 
§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością,                        

z zachowaniem terminów wykonania zamówienia określonych w umowie oraz                                             

z uwzględnieniem uwarunkowań inwestycji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi dyrektywami unijnymi, polskimi 

normami oraz przepisami prawa, w szczególności z Prawem zamówień publicznych, Prawem 

budowlanym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do nich. W przypadku zmiany w trakcie 

wykonywania zamówienia przepisów prawa, norm, normatywów, wzorów, instrukcji lub 

wytycznych mających zastosowanie do opracowań i czynności składających się na przedmiot 

umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania tych opracowań i czynności do 

wprowadzonych zmian. 
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2. Dokumentacja objęta przedmiotem umowy powinna być zgodna z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy bez należytej 

staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo: 

a) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania przedmiotu umowy, co nie będzie 

stanowiło uzasadnienia do przedłużenia terminu realizacji; 

b) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy; 

c) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych. 

 
§ 4 

 

1.Etap wykonania dokumentacji projektowej: 

1.1 Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy: 

a) Wykonawca zapewni: 

- wykonywanie opracowań i czynności składających się na przedmiot umowy przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i spełniające wymagania określone stosownymi 

przepisami, 

- zastosowanie rozwiązań ekonomicznie uzasadnionych i korzystnych dla Zamawiającego, 

b) Wykonawca zobowiązany jest, na wniosek Zamawiającego, do przekazywania raportu                      

z przebiegu prac projektowych (uzyskanych warunków technicznych, uzgodnień itp.); 

c) Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych prowadzonych 

przez Zamawiającego. 

d) Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za zorganizowanie 

procesu projektowania w taki sposób, aby założone cele określone w  § 1 ust. 3 zostały 

osiągnięte zgodnie z umową; 

e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy w dokumentacji projektowej 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność. 

f) W przypadku, gdy dokumentacja projektowa będzie zawierała błędy uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót budowlano-montażowych, Wykonawca zobowiązany jest 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do naniesienia stosownych poprawek, bez 

dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na koszty z tym związane. 

1.2 Obowiązki Zamawiającego: 

a) Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekazać 

Wykonawcy istotne do wykonania przedmiotu umowy informacje, materiały, dane wyjściowe 

i dokumenty znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na dzień podpisania umowy; 

b) dodatkowe dane i informacje, których potrzeba przekazania Wykonawcy wynikła w trakcie 

trwania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy (o ile będzie w ich posiadaniu) po 

pisemnym wystąpieniu o nie przez Wykonawcę; 

c) Zamawiający udzieli upoważnienia Wykonawcy do działania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego w sprawach związanych z zatwierdzeniem lub uzgodnieniem opracowań 

składających się na przedmiot umowy przez wszystkie instytucje (jednostki), jeżeli będzie ono 

wymagane; 
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d) Zamawiający udzieli wskazanej przez Wykonawcę osobie fizycznej pełnomocnictwa do 

działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych w 

sprawach związanych z wydaniem decyzji dotyczących przedmiotu umowy; 

e) Zamawiający będzie potwierdzał przekazanie mu przez Wykonawcę opracowań 

składających się na przedmiot umowy oraz odbierał te opracowania na zasadach określonych 

w postanowieniach umowy w zakresie odbioru dokumentacji projektowej. 

 

2. Etap realizacji robót budowlanych: 

2.1 Obowiązki Zamawiającego: 

- przekazanie placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 3, o czym Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę przed jego przekazaniem; 

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

- sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających  i ulegających zakryciu oraz potwierdzenie ich 

wykonania; 

- dokonanie czynności odbiorowych w terminach określonych w § 12. 

2.2 Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy: 

- dostarczenie decyzji pozwolenia na budowę wraz z opieczętowanym załącznikiem, 

zarejestrowanego dziennika budowy oraz kolejno dostarczenia ostatecznej decyzji pozwolenia 

na budowę; 

- dostarczenie z dniem przekazania placu budowy oświadczenia kierownika budowy wraz 

z kopią jego uprawnień i ważnym na czas realizacji umowy zaświadczeniem z Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa, 

- w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego, o którym mowa w § 20, przedłożenie 

dokumentu określającego warunki współpracy przy realizacji przedmiotu umowy;  

- przyjęcie placu budowy i rozpoczęcie robót najpóźniej w 7 dniu od daty przekazania placu 

budowy przez Zamawiającego; 

- wyposażenie zaplecza budowy oraz terenu robót we wszystkie przedmioty, które są niezbędne 

dla lub podczas wykonania robót oraz zapewnienie sobie dostawy niezbędnych mediów; 

- uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego i poniesienie kosztów z tym związanych; 

- utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz bieżące usuwanie 

wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadków i śmieci, opakowań i 

innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz zbędnych urządzeń 

prowizorycznych; w przypadku zaniechania powyższych działań, czynności porządkowe mogą 

zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy; 

- przewiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki, nadających się do ponownego 

wykorzystania na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego – transport na 

odległość do 10 km leży po stronie Wykonawcy; 

- zgłoszenie do odbioru wszystkich asortymentów robót, a zwłaszcza robót zanikających 

i ulegających zakryciu; 

- zawiadomienie na piśmie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej 

niewykonaniem obowiązków Zamawiającego; 

- zgłoszenie konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych; 

- usunięcie po zakończeniu robót z terenu budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza 

oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania; 

- zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji; 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji; 
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3. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji 

objętej przedmiotem umowy okaże się, że wskutek ukrytych wad, błędów lub braków 

projektowych konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót, Wykonawca 

zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z tymi robotami. 

4. W ramach zawartej umowy Strony zobowiązują się do współdziałania na rzecz uzyskania 

przedmiotu umowy spełniającego cele określone w zamówieniu. 

 

§ 5 

 

1.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pan.................................... 

 

2.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pan.................................... 

 

                                                                                 § 6 

 

1. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………… 

2. Na podaną w ust. 1 część (zakres) zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

z podwykonawcą umowy w formie pisemnej. 

3. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamówienia 

podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie 

wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany 

Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wyrażoną poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

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

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zwarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty 

budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 

dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego) nie 

zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej 

treść. 

6. Pod rygorem zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane winien zawierać:  

1) określenie stron umowy;  

2) wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania robót;  

3) precyzyjny opis i zakres robót;  

4) charakter wynagrodzenia (ryczałtowe/kosztorysowe);  
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5) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy robót budowlanych oraz sposób płatności;  

6) termin realizacji nie dłuższy niż wynikający z niniejszej umowy;  

7) określenie kar umownych zbieżnych z zastrzeżonymi w niniejszej umowie.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania. Niezgłoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

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

zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo w zakresie ochrony terenu budowy, usług geodezyjnych 

o wartości do 50 000,00 zł. 

11. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. 

W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z 

przepisami prawa budowlanymi oraz art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego. 

12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, 

zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie 

przewidzianym w ofercie. 

13. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą. Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej części zamówienia. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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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 uchylania się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 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 i umowy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.15. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.  

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust.15, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczących bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

21. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które powstały w sytuacjach opisanych                   

w ust. 15 obciążają Wykonawcę. 

 

§ 7 

 

1. Miejscem przekazywania i odbioru opracowań składających się na przedmiot umowy jest 

siedziba Zamawiającego. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w formie i ilości egzemplarzy określonej w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

3. Do przekazywanych opracowań, których wykonanie musi być wzajemnie skoordynowane, 

Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie, że opracowania te są wykonane zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

normami i zasadami wiedzy technicznej i wydane są w stanie kompletnym ze względu na 

cel oznaczony w umowie. 

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru. 
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5. W przypadku stwierdzenia, że przekazane opracowania są niekompletne (nie zawierają 

wymaganych opracowań lub dokumentów) Zamawiający zawiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę.  

6. Jeżeli przekazane przez Wykonawcę opracowania mają wskazane przez Zamawiającego 

wady lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni: 

1) usunąć te wady lub usterki na własny koszt; 

2) przekazać Zamawiającemu opracowania wolne od tych wad i usterek wraz z 

pisemnymi wyjaśnieniami o sposobie i miejscu dokonania korekt i poprawek. 

7. Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jej wykonanie lub świadczenie usług. 

8. O zauważonych w każdym czasie wadach dokumentacji Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia zgodnie z zasadami określonymi w 

umowie. 

 

§ 8 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, 

w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji 

na polach eksploatacji wskazanych w § 16 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego 

własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy, za sprawowanie 

nadzoru autorskiego, ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) 

na kwotę: ……………………….. zł brutto. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej składającej się na przedmiot 

umowy wynosi ………………… zł brutto. 

3. Wynagrodzenie za realizację pozostałej części przedmiotu zamówienia umowy tj., robót 

budowlanych wynosi ………………… zł brutto. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie i wycenił wszystkie elementy 

niezbędne do prawidłowego wykonania umowy oraz, że nie będzie podnosił jakichkolwiek 

roszczeń związanych z właściwym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych 

elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. W szacowaniu kosztów 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót/dostaw/usług i ich ilości określone 

w programie funkcjonalno-użytkowym mogą ulec zmianie w trakcie opracowania 

dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i 

ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

5. Cena przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części w sposób wolny od wad, 

w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy. 

6. Cena jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w 

związku z wykonaniem umowy, i nie ulegnie zmianie nawet w przypadku poniesienia przez 

Wykonawcę kosztów wykonania zamówienia, których przedmiotu i wysokości nie można 

było przewidzieć w chwili składania oferty. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 
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§ 9 

 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego umową nastąpi 

fakturami częściowymi, wg następującej zasady: 

a) za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę (lub 

zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę) Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kwotę określoną w § 8 ust. 2 po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę 

(lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę). 

b) za wykonanie robót budowlanych na kwotę określoną w § 8 ust. 3,   wystawionymi na kwotę 

ustaloną  w dołączonym  do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym 

przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 

Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez 

inspektora nadzoru. Faktura końcowa wystawiona będzie  po zakończeniu całości robót 

objętych umową. 

2. Podstawę do wystawienia faktury za zrealizowane roboty budowlane stanowić będzie 

potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół wykonanych robót. 

3. Wraz z fakturami Wykonawcy, w których występują roboty realizowane                                              

w podwykonawstwie należy przedłożyć kopię faktury wystawioną przez podwykonawcę wraz 

z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę lub oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu 

należności przez generalnego Wykonawcę lub dyspozycję Wykonawcy przekazania wartości 

wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy. 

4. Faktury częściowe płatne będą w 100 proc., z tym że wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone  

fakturami częściowymi łącznie nie może przekroczyć 90 proc. wynagrodzenia umownego. 

5. Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi  30 dni , licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 

faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

6.  Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

7. Dane wymagane na fakturze:  

Nabywca – Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, NIP 7492055417.  

 

§ 10 

 

1. Wykonawca przed datą zawarcia umowy, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, co stanowi kwotę 

………………….. zł 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione w pełnej wysokości          w 

formie………………………………………… 

3. Zabezpieczenie kwotowe będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym 

4. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową to: 

a) 70% zabezpieczenia  (tj. kwota………… zł) zostanie mu zwrócone lub zwolnione w ciągu 

30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze robót, potwierdzonym protokółem  odbioru 

b) 30% pozostałego zabezpieczenia  (tj. kwota………zł) zostanie zwrócone lub zwolnione 

Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu  rękojmi. 

5. Zabezpieczenie stanie się własnością Zamawiającego w przypadku: 

a) niewykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z umową  

b) nie usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi. 
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§ 11 

 

1. Kary umowne dotyczące dokumentacji projektowej: 

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku Wykonawcy, dla którego w umowie określono 

termin wykonania –w wysokości 0,2 % ceny brutto wskazanej w § 8 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w umowie; 

b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca –w wysokości 10 % ceny brutto wskazanej w § 8 ust. 2. 

1.2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku Zamawiającego, dla którego w umowie zakreślono 

termin wykonania – w wysokości 0,2 % ceny brutto wskazanej w § 8 ust. 2 za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu na wykonanie obowiązku; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający                     

w wysokości 10 % ceny brutto wskazanej w § 8 ust. 2. 

2. Kary umowne dotyczące robót budowlanych: 

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w następujących przypadkach: 

a) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 3; 

b) za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 ust. 8 za każdy dzień opóźnienia licząc od 8-go dnia od daty przekazania 

placu budowy; 

c) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w terminie określonym umową, w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia; 

d) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 3 za każdy 

dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na przystąpienie do 

usuwania wad; 

e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji                        

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 3 za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad; 

f) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy 

pomiędzy Wykonawcą (Podwykonawcą) a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) albo                 

w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy 

pomiędzy Wykonawcą (Podwykonawcą) a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) za 

każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu, w którym zapłata powinna 

nastąpić; 

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 

następnego po dniu wyznaczonym na przedłożenie projektu umowy; 

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                          

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego 

w § 8 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia; 
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i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty                                

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 3 za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na 

dokonanie tej zmiany;  

j) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 18 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 3; 

k) za opóźnienie w przedłożeniu w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie w wysokości                   

0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia, licząc 

od następnego  dnia po upływie wyznaczonego terminu; 

l) jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że po stronie Zamawiającego powstaje obowiązek 

podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie 

poinformował o tym fakcie Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości odpowiadającej 

kwocie, jaką Zamawiający zobowiązany będzie rozliczyć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 3; 

b) za zwłokę w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego określonego w § 8 ust. 3, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po 

upływie wyznaczonego terminu; 

c) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po terminie, w którym odbiór końcowy powinien się rozpocząć i zakończyć.  

3. Zamawiający ma prawo sumowania kar umownych i obciążenia nimi Wykonawcy                             

w łącznym wymiarze, nie większym jednak niż 25 % ceny brutto wskazanej w § 8 ust. 1. 

4. Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy bez wzywania 

Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty. 

5. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej przez 

Strony szkody mogą one dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

6. Istotne uchybienia lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków zawartych w umowie 

będzie skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w umowie                    

i przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego po 

zakończeniu realizacji umowy, dokumentu potwierdzającego, że umowa została wykonana 

należycie. 

§ 12 

 

1.  Przedmiotem końcowego odbioru umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w 

§ 1.  Zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem 

do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadomienia Zamawiającego na 

piśmie przy zachowaniu terminów określonych w § 2 niniejszej umowy. 
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2.   Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

2.1 Zamawiający rozpoczyna czynność odbioru najpóźniej w 14  dniu od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę zakończenia robót.  

2.2. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu   

       przysługują następujące uprawnienia: 

1/   jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2/    jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia wykonawcy, 

2.3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane 

       w trakcie odbioru. 

3.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie trwania tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.  

 
§ 13 

 

1.  Wykonawca udziela gwarancji na okres ………  miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

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

terminie 5 dni licząc od daty pisemnego (faksem lub listem) powiadomienia przez 

Zamawiającego.  

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

uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 5 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej 

na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad i usterek będą pokrywane w 

pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 

umowy. 

6. Początek biegu okresu rękojmi i gwarancji liczony jest od daty bezusterkowego odbioru 

przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót.    

  

§ 14 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż opracowania składające się na przedmiot umowy będą stanowiły 

utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Z dniem ostatecznego odbioru opracowań składających się na przedmiotu umowy 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone autorskie prawa majątkowe do 

opracowań składających się na przedmiot umowy, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, 

liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części poprzez wytwarzanie 

egzemplarzy utworu jakąkolwiek techniką (w tym drukarską i cyfrową); 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 
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c) w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczególności przez 

wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci internetowej; 

d) korzystania na własny użytek. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego prawa zależnego, tj. 

rozporządzania i korzystania z opracowań składających się na przedmiot umowy, w tym ich 

wersji obcojęzycznych. 

4. Zamawiający może cedować nabyte prawo na rzecz innych podmiotów wyłonionych 

w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, jak również inne podmioty realizujące w 

szczególności przyłącza do mediów lub przebudowę sieci wg osobnej procedury. 

5. Wykonawca oświadcza, że pozyska i przekaże Zamawiającemu prawa własności 

przemysłowej lub intelektualnej albo know-how w niezbędnym zakresie, jeżeli rozwiązania 

objęte tymi prawami zostaną użyte przez Wykonawcę w wykonaniu umowy. Wykonawca 

zapewnia Zamawiającego, że przekazane przez niego zezwolenie na korzystanie z praw 

własności przemysłowej lub intelektualnej albo know-how nie spowoduje naruszenia praw 

osób trzecich.  

6. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystąpiły przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z 

tytułu naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych, praw własności przemysłowej lub 

intelektualnej albo know-how, Wykonawca weźmie na swój koszt udział w ewentualnym 

procesie i zwolni Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wobec takiej osoby trzeciej, a także 

zwróci mu wszelkie uzasadnione wydatki poniesione w związku z takimi roszczeniami. 

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o roszczeniach osób 

trzecich. 

7. Przejście autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 2, powoduje przeniesienie 

na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy. 

 

§ 15 

 

1. Zakres nadzoru autorskiego, do którego zobowiązany jest Wykonawca, obejmuje czynności 

określone art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane oraz w szczególności: 

a) wyjaśnianie wątpliwości i udzielanie wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych 

w dokumentacji projektowej podczas realizacji robót w terminie dostosowanym do potrzeb 

budowy; 

b) udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego; 

c) określanie zakresu wprowadzanych zmian (istotna/nieistotna zmiana w zatwierdzonym 

projekcie budowlanym), 

d) wykonywanie rysunków zamiennych, szkiców itp.; 

e) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie uwzględnienia wprowadzanych do 

dokumentacji zmian w trakcie realizacji robót; 

f) doradzaniu w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy. 

2. Czynności nadzoru autorskiego sprawowanego przez Wykonawcę muszą być realizowane 

na bieżąco wg potrzeb na budowie. 

3. Termin realizacji ww. obowiązków zostanie każdorazowo wyznaczony przez 

Zamawiającego. 

4. Nadzór autorski w formie „pobytu Projektanta na budowie” (bądź w siedzibie którejkolwiek 

ze Stron) obejmuje: 
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a) przyjazd przedstawiciela Wykonawcy na miejsce spotkania i konieczność jego ewentualnego 

zakwaterowania (delegacji); 

b) przygotowanie materiałów (dokumentacji) do wizyty Wykonawcy w spotkaniach na 

budowie, w siedzibie Stron, na postawie informacji zawartej w wezwaniu Zamawiającego; 

c) uczestnictwo w spotkaniach; 

d) dokonanie wpisów do dziennika budowy dotyczących m.in. wprowadzenia zmian do 

dokumentacji jako nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego, zaleceń 

technologicznych, technicznych itp.; 

e) przygotowanie dokumentacji zamiennej lub dodatkowej w ramach nieistotnych zmian, 

będących wynikiem ustaleń na spotkaniach i naradach; 

f) załatwianie spraw lub rozwiązywanie problemów związanych z nadzorem w siedzibie 

Wykonawcy. 

UWAGA: „pobyt Projektanta na budowie” to realizacja usługi niezależnie od czasu trwania 

czynności, liczby obecnych osób zaangażowanych w rozwiązanie problemów wskazanych 

w wezwaniu Zamawiającego i poruszanych w ramach spotkania, narady etc. czy obecności na 

budowie. 

5. Dokumentem potwierdzającym pobyt Projektanta na budowie lub w innym miejscu 

związanym z realizacją inwestycji i nadzorem oraz treść zaleceń powizytacyjnych jest 

wypełniony protokół nadzoru autorskiego oraz wpis do dziennika budowy lub – w przypadku 

braku konieczności dokonania wpisu do dziennika budowy – podpisany przez Zamawiającego, 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy i Projektanta inny dokument np. 

protokół, notatka służbowa. 

                                     

§ 16 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części                       

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może odstąpić 

od umowy w szczególności w następujących przypadkach: 

a) jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce dłuższej niż 30 dni kalendarzowych w wykonaniu 

dokumentacji projektowej, przy czym Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od 

umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego; 

b) w przypadku wadliwego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań umownych, a w 

szczególności nieusunięcia we wskazanym terminie wad którejkolwiek części przedmiotu 

umowy, stwierdzonych przez Zamawiającego lub podmioty uzgadniające albo instytucje 

zatwierdzające, niewykonania w terminie ich zaleceń lub nieudzielenia odpowiedzi na ich 

pytania, przy czym Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy bez 

wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego; 

c) jeżeli opracowania złożone przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem usunięcia wskazanych 

wad i usterek w dalszym ciągu mają wady i usterki; 

d) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowę przez organ 

wydający tę decyzję; w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania od 

Zamawiającego kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty 

wykonane do chwili odstąpienia od umowy; 

e) nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy 

lub przerwania robót na okres dłuższy niż 14 dni; 
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f) realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, 

dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu 

do zaprzestania tychże naruszeń; 

g) popadnięcie przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni w stosunku do terminu 

zakończenia przedmiotu umowy wskazanego w § 2 ust. 1, bez obowiązku wyznaczania terminu 

dodatkowego; 

h) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

postawienia go w stan likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszeniu o upadłości; 

i) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu  publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia 

konsekwencji w postaci zapłaty kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie - w 

tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 

a) jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce dłuższej niż 30 dni w wykonaniu któregokolwiek 

zobowiązania wynikającego z § 4 ust. 1 pkt 1.2 i ust. 2 pkt 2.1 w przypadku niedotrzymania 

wyznaczonego dodatkowego terminu na wywiązanie się z tego zobowiązania; 

3. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy w całości lub w części na 

podstawie któregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia się Stron, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartości 

niewykonanych części przedmiotu umowy do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy lub porozumienia się Stron. Wartość potrąceń wyliczona zostanie w 

oparciu o pozycje lub ich części proporcjonalnie do zakresu wykonania wyszczególnione w 

załączniku do umowy. W takim przypadku Strony sporządzają i podpisują protokół 

inwentaryzacji opracowań lub robót wykonanych do chwili złożenia drugiej Stronie 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy i ustalenia wartości robót, od wykonania których 

odstąpiono w celu ustalenia wielkości potrącenia. 

4. Jeżeli w terminie 5 dni od dnia odstąpienia od umowy nie dojdzie do sporządzenia przez 

Strony wspólnego protokołu opisanego w ust. 3, Zamawiający sporządzi go samodzielnie i ten 

protokół będzie stanowił podstawę dokonania rozliczenia między Stronami. 

5. Zwrot opracowań składających się na przedmiot umowy, które nie pozwalają 

Zamawiającemu osiągnąć celu, o którym mowa w § 1 ust. 2, nastąpi: 

a) pod warunkiem uregulowania wszelkich roszczeń Zamawiającego w stosunku do 

Wykonawcy; 

b) z zastrzeżeniem zatrzymania przez Zamawiającego 1 egz. opracowań podlegających 

zwrotowi; 

c) w siedzibie Zamawiającego.  

6. Odstąpienie Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy powinno nastąpić na piśmie w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od 

umowy. Odstąpienie wymaga pisemnego uzasadnienia Strony odstępującej od umowy. 

 



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 

Nr umowy: RPOP.06.01.00-16-0018/17-00 

 

 16 

§ 17 

 

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej 

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

następującym zakresie:  

1) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym 

konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia; 

2) wykonania tzw. robót zamiennych oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości 

wynagrodzenia; 

3) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie.  

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, 

których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie 

zmiany zakresu zamówienia nastąpi na podstawie minimalnych ogólnokrajowych czynników 

cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii 

rodzaju robót oraz na podstawie minimalnych regionalnych (dla woj. opolskiego) czynników 

cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą 

przyjmowane na podstawie minimalnych cen ogólnokrajowych publikowanych przez 

SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze oraz ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z 

kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zmniejszenia lub zwiększenia 

zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wynagrodzenia jest 

protokół konieczności podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. 

3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia 

obiektywnych okoliczności  związanych z realizacja przedmiotu umowy oraz wyrażenia zgody 

przez Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych. Rozliczenie robót zamiennych 

(kosztorys różnicowy) nastąpi na podstawie minimalnych ogólnokrajowych czynników 

cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii 

rodzaju robót oraz na podstawie minimalnych regionalnych (dla woj. opolskiego) czynników 

cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu będą 

przyjmowane na podstawie minimalnych cen ogólnokrajowych publikowanych przez 

SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze oraz ceny sprzętu i materiałów będą przyjmowane z 

kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zlecenia wykonania robót 

zamiennych jest protokół konieczności wykonania tychże robót, podpisany przez kierownika 

budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze 

strony Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany przez władzę 

ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany w 

trakcie wykonania umowy stawki ww. podatku wartość niezapłaconego wynagrodzenia 

umownego ulega zmianie w ten sposób, iż obejmuje ono podatek od towarów i usług w 

zmienionej wysokości. Zamiana ta nie wymaga zmiany umowy. 

5. Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić także w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym 

terminie przedmiotu umowy bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub 

zdarzeń niezależnych od Stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w 

dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w ww. 
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przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu 

umownego; 

2) wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, 

uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), klęski 

żywiołowej lub warunków pogodowych niepozwalających na zachowanie parametrów 

technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia 

terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy.  

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy, za wyjątkiem przypadków określonych 

w umowie. W preambule aneksu powinny zostać wskazane okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmian. 

7. Jeżeli okaże się, że niektóre części przedmiotu umowy będą zbędne, z uwagi na wystąpienie 

okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, zakres umowy 

zostanie ograniczony przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia i 

ewentualnym skróceniu terminu wykonania. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę terminu wykonania umowy 

leżącej po stronie Wykonawcy Zamawiający wydłuży termin wykonania umowy o liczbę dni, 

którą uzna za uzasadnioną, na pisemny wniosek Wykonawcy dokumentujący wystąpienie 

okoliczności uzasadniającej tę zmianę.  

9. O zmianach teleadresowych, numeru rachunku bankowego i innych zmianach nieistotnych 

dla wykonania przedmiotu umowy – Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. 

Zmiany te nie wymagają zmiany umowy. 

10. W umowach wieloletnich, przy których kwoty płatności określone są w rozbiciu na kolejne 

lata – w ramach niezmienionej ceny złożonej w ofercie – dopuszcza się zmianę ich wielkości 

w poszczególnych latach, bez potrzeby zmiany umowy, pod warunkiem spisania obustronnego 

protokołu. 

11. W zakresie wynagrodzenia wykonawcy Zamawiający wprowadza następujące klauzule 

rewaloryzacyjne oparte na zmianie prawa w przypadkach: 

a) ustawowej zmiany podatku VAT, 

b) ustawowej zmiany wynagrodzenia minimalnego, 

c) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

pod warunkiem, że zmiany te będą miały istotny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę. 

12. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy 

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty może nastąpić za pisemną zgodą 

Zamawiającego wtedy, gdy Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem do Zamawiającego.          

W przypadku gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nowy podwykonawca musi spełniać 

warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca 

tj. pozwalający spełnić warunki podane w SIWZ (lub wykonawca samodzielnie spełnia te 

warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia). 

13. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne, 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, żądanymi przez 
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Zamawiającego, a także osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 

a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne, legitymujące 

się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. 

 

§ 18 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  - 

roboty budowlane.  
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 

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, tj.:  

1) 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; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności Zamawiający 



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 

Nr umowy: RPOP.06.01.00-16-0018/17-00 

 

 19 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej                        

w wysokości określonej w § 11 umowy. 

5. 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 czynność, za co Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 11 umowy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 19 

 

1. W przypadku powstania konieczności powierzenia lub przetwarzania danych osobowych, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych, zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych 

zostaną uregulowane odrębną, nieodpłatną umową. 

2. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w ust. 

1, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu 

powstałej szkody Zamawiającego, Gminy Bierawa (jako administratora danych) lub osoby 

trzeciej, a także z tytułu przerwy lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, ze skutkami 

opisanymi § 11 ust. 5. 

§ 20 

 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego                          

i ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania 

cywilnego. 

2.  Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby dla Zamawiającego. 

3.  Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach; po 1 egzemplarze dla każdej ze stron. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: 

 


