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Zał. nr 3 do SIWZ 

 

UMOWA - wzór 

 

zawarta w dniu ……………. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30, 

wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003613, NIP: 788-17-50-689, 

w imieniu którego działa : 

Janusz Nowak – Dyrektor SP ZOZ 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a: 

………………………………………………………………… 

(nazwa, adres nr KRS wykonawcy) 

reprezentowanym przez 

zwanym dalej: Wykonawcą 

 

Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie  z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2017r. poz. 1579ze zmianami/ 

nr postępowania SPZOZ_NT/DZP/PN/05/18  

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg 

wewnętrznych przy Szpitalu" zwane dalej przedmiotem umowy. Inwestycja zlokalizowania jest przy  

ul.  Sienkiewicza 3, działki nr 560/23, 560/9, 560/21. 

2. Zakres inwestycji obejmuje: 

a) wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych, z kostki brukowej koloru czerwonego; 

b) wykonanie nowej konstrukcji chodników, z kostki koloru szarego; 

c) wyznaczenie nowych ciągów pieszych, dla obsługi personelu szpitala oraz pacjentów; 

d) budowa parkingu z 19 miejscami postojowymi; 

e) budowa placy odstawczych; 

f) podstawowe parametry metryczne:  powierzchnia dróg wewnętrznych 1 342 m
2 

, parkingi, miejsca 

dostawcze 424 m
2 

 , chodniki 509 m
2 

. 

g) remont podjazdu technologicznego do budynku C. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona dokumentacja projektowa, Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i 

złożona przez Wykonawcę oferta, stanowiące integralną część niniejszej umowy.  

4. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy własnymi środkami i z własnych materiałów zgodnie ze współczesną 

wiedza techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) normami technicznymi, standardami, 

zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z miejscem wykonywania 

przedmiotu umowy (dokonał wizji lokalnej), warunkami technicznymi oraz wszelkimi dokumentami 

niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy ( w tym opisującymi przedmiot zamówienia) i nie wnosi do 

nich uwag i zastrzeżeń. 
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6. Wykonawca w realizacji przedmiotu umowy uwzględni specyfikę obiektu, który ze względu na leczniczą 

działalność Zamawiającego jest całodobowo czynny, a prowadzone roboty nie mogą powodować 

wstrzymania działalności Zamawiającego. 

7. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania w imieniu Zamawiającego opinii, pozwoleń lub innych 

wymaganych przez przepisy orzeczeń administracyjnych - Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedniego 

upoważnienia w celu ich uzyskania.  

8. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

 

§ 2 

Materiały  

1. Materiały do realizacji przedmiotu umowy zakupi i dostarczy na własny koszt Wykonawca. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  użytych materiałów oraz za ich zgodność z projektem i 

wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

3. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie zgodnym z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  oraz zgodnie z 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Muszą one posiadać certyfikat zgodności  

z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy 

(certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do 

uzyskania akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 

5. Materiały z rozbiórek, które w dokumentacji projektowej nie są przewidziane do dalszego wykorzystania 

(przeniesienia lub wbudowania) Wykonawca z uwzględnieniem przepisów prawa jest zobowiązany usunąć z 

obiektu, zutylizować lub przekazać do recyklingu. 

Zamawiający ma prawo zadysponować pozostawienie do jego dyspozycji materiałów rozbiórkowych, co do 

których widzi możliwość dalszego wykorzystania. 

 

 

§ 3 

Terminy wykonania, organizacja robót 

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do ……. tygodni od dnia podpisania umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 rozumiany jest jako dzień podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 4  

Sposób realizacji zamówienia 

 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 

osoby realizujące przedmiot umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etat; 

które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ. W 

przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do 

niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

2. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy jest zobowiązany do 

przedstawienia dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób: oświadczenia 

zawierającego wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy (imię i nazwisko zatrudnionego, 

czas zatrudnienia, czas pracy, zakres obowiązków) pod rygorem odpowiedzialności za składanie 

fałszywych oświadczeń oraz kar umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy 

pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych. 
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3. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie 

Zamawiającemu aktualne pisemne oświadczenie że osoby przedstawione w wykazie pracowników są 

zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. 

osób, przedkładał dowody odprowadzania składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia lub kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

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

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

Pracy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności 

przez cały okres realizacji wykonywanych przez Wykonawcę czynności. Kontrola może być 

przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

6. Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia związanych z przedmiotem 

umowy stanowi załącznik do umowy. 

 

 

§ 5 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) protokolarnego przekazania terenu budowy, 

b) wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza budowy, 

c) dokonania odbiorów robót zgodnie z  postanowieniami § 8, 

d) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy, 

e) zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) protokolarnego przejęcia terenu budowy, 

b) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, 

c) opracowania, w razie konieczności w porozumieniu z Zamawiającym, projektu czasowego ograniczenia  

ruchu, 

d) zorganizowania zaplecza budowy, 

e) ubezpieczenia budowy, 

f) zapewnienia obsługi geodezyjnej, 

g) bezzwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wadach w otrzymanej dokumentacji projektowej, 

h) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

i) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem, 

j) zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru robót zgodnie z zapisami § 8, 

k) uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 

l) dbania o należyty porządek na terenie budowy, 

ł )utylizacji i usunięcia wszelkich odpadów i pozostałości materiałowych powstałych w wyniku prac 

budowlanych w sposób bezpieczny dla środowiska i przedłożenia dokumentacji z tych działań na żądanie 

Zamawiającego. 

 

 

§ 6 

Przedstawiciel Stron 

1. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie : 

 

p. ....................................., tel.: ......................... adres email .................................. . 

 

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował  

p. ....................... 
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3. Wykonawca oświadcza, że Kierownikiem budowy jest ……………………………,  

nr uprawnień …………………………………………tel.:__________________________adres e-

mail…………………………………… 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o wszelkich zmianach dotyczących Kierownika budowy. 

 

5. Prawa i obowiązki Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy zostały wymienione w przepisach 

Prawa budowlanego (w szczególności w art. 22-26). 

 

 

§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 

Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: ….... złotych) wraz z podatkiem … % VAT 

w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... 

złotych).  

1. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach 

robót, które były załącznikiem do SIWZ i ma charakter kosztorysowy.  

2. Ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym zawierają 

wszystkie koszty związane z ich realizacją, jak również zawierają koszty: wszelkich robót 

przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy 

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikającej z iloczynu 

ilości odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych. 

5.  W przypadku gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót wynikających 

wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą obliczenia 

wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie 

zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. 

6. W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie tzw. 

robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w dokumentacji tworzącej opis przedmiotu 

zamówienia, a koniecznych do jego wykonania – rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić 

jedynie na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

i Kierownika Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez zamawiającego 

wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

      Roboty te będą rozliczone na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę potwierdzonych 

przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorys winien być opracowany w 

oparciu o następujące założenia: 

a)   ceny czynników produkcji zostaną przyjęte wg poniższych zasad: 

     - Rg (roboczogodzina)  ………………… 

    - M (materiał) – rzeczywiste ceny rynkowe wynikające z publikacji cen średnich przez ORGBUD-

SERWIS  lub SEKOCENBUD, lub ofert  na stronach internetowych (cena wraz z kosztem zakupu), 

    - S (sprzęt) - rzeczywiste ceny rynkowe wynikające z publikacji cen średnich przez ORGBUD-SERWIS 

lub SEKOCENBUD, a przy ich braku uzasadnionych kosztów faktycznych, 

    - kosztów pośrednich od Rg + S …………… % 

   - zysk …….. % od R+S+Kp(R+S) 
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b)  podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich 

pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7.  Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na 

bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

8.   Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.  

9.  Strony uzgodniły, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, 

wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego wraz z dokumentacją geodezyjno- 

powykonawczą, wymaganymi protokołami prób i badań, wynikami pomiarów kontrolnych, dokumentami 

potwierdzającymi użycie materiałów dopuszczonych do obrotu, uzupełnionym dziennikiem budowy oraz 

innymi wymaganymi dokumentami.  

10. Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: „Wykaz 

podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr …. z 

dnia ….”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez 

dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych 

należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości faktury. Załącznik ten musi być złożony w 

oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. Zamiast 

podpisania wykazu, o którym mowa powyżej, dopuszcza się złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę osobnego oświadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr …. z dnia … . 

11. Faktura regulowana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury z 

załącznikiem oraz protokołem odbiory końcowego przelewem na konto wskazane na fakturze. 

12.  Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.  

13.  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego  

rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty 

od  Wykonawcy lub kopie przelewów bankowych potwierdzone „za zgodność z oryginałem” 

potwierdzające dokonanie zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Brak oświadczeń lub 

kopii przelewów bankowych będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych 

konsekwencji dla  Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 

§ 8 

Odbiory 

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

a) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, potwierdzone protokołem odbioru w obecności 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego. 

b) odbiór końcowy. 

2. Wykonawca prowadzić będzie księgę obmiaru potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

protokołem odbioru robót zanikających. 

3. O wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 

wyprzedzeniem 2 dni roboczych ( wpisem do Dziennika Budowy), umożliwiając ich odbiór przez Inspektora 

Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Inspektora Nadzoru 

odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić elementy do 

stanu poprzedniego na swój koszt. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie na adres Zamawiającego, a 

do odbiorów określonych w ust. 1 lit a) wpisem do Dziennika Budowy. 
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11. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie 

robót oraz kompletna dokumentacja powykonawcza przyjęta przez Zamawiającego.  

12. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy: 

a. dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach ( w tym kosztorys 

powykonawczy) 

b. oryginał Dziennika Budowy, 

c. potwierdzenie złożenia zawiadomienia o zakończeniu realizacji prac (zgłoszenie zakończenia prac) do 

uprawnionych organów, ewentualnie inne wymagane orzeczenia administracyjne, jeżeli przepisy, lub 

wydane pozwolenie na budowę tego wymagają, 

d. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje 

użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami (jeśli dotyczy), 

e. oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami i sztuką budowlaną, 

f. dokumenty (np. atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego). 

13. Zamawiający  powoła komisję i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 5 dni roboczych od 

daty dostarczenia pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego. 

14. Zakończenie czynności odbioru końcowego winno nastąpić w ciągu 5 dni od daty ich rozpoczęcia. Po 

dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest 

terminem zakończenia robót. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego 

rozliczenia zadania. 

15. Zamawiający odmówi przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca do tego czasu nie wykonał wszystkich 

czynności przewidzianych przez Umowę, a zwłaszcza nie wykonał wszystkich robót lub nie dostarczył 

dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie osiągnął 

gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do 

przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy oraz nie naliczenia stosownych kar umownych za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w terminie. 

12 Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

a)  nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokólarnie. W przypadku, gdy 

Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a 

koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta 

okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na 

zasadach ogólnych; 

b) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 

technicznej;  

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i 

ryzyko Wykonawcy oraz  ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie 

stwierdzony protokólarnie. 

13. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy 

o ich powstaniu. 
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§ 9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 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. Termin zapłaty wynagrodzenia 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. 

3. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

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

Zamawiającemu, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego i projektu jej zmian. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo i zmian tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

jej przedłożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację umowy i zmian tej umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej 

zmian, 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% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wyłączenie, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

7. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od 

obowiązki zapłaty  Zamawiający dokonuje 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 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, 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. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni od dnia 

zgłoszenia roszczenia. 

12. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi, zaangażowanych w wykonywanie robót. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych. 

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

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełni a je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

14. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia dotyczące baraku 

podstaw do wykluczenia. 

15. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca jest zobowiązany zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

16. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. W okresie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się do 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z wszelkimi dowodami wpłat wymaganych składek. 

3. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy, umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby 

zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wygaśnięcia 

polisy w czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni przed datą wygaśnięcia 

polisy przedstawić Zamawiającemu nowa polisę na kolejny okres ubezpieczeniowy. 

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności  wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy 

ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres 

wynikający z aneksu do umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych niniejszą 

umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu budowy lub poza 

nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń 

losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości. 

 
§ 11 

Gwarancja, rękojmia 

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

miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  
 

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

lub dłuższym, technicznie uzasadnionym  licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia 

przez Zamawiającego Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 
 

3. Usunięcie usterki lub wady musi być potwierdzone protokołem usunięcia usterek podpisanym przez osobę 

upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, przy czym za datę usunięcia usterki przyjmuje się 

datę pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru usunięcia usterki, jeśli w wyniku odbioru dojdzie do 

podpisania bezusterkowego protokołu usunięcia usterek.  
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4. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy. Dla urządzeń i materiałów wymienionych na nowe 

lub w sposób istotny naprawionych okres gwarancji biegnie od nowa od momentu uzyskania przez te 

urządzenia pełnej sprawności (skutecznej naprawy lub wymiany). 

 

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

wynikających z gwarancji. 

 

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

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez 

Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 

wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

8. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w okresie gwarancji oraz 

na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu gwarancyjnego. 

 

9. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół 

przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 

Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 

z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

 

10. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 

wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

 

11. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i w okresie 

gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, okresu rękojmi, 

w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości. 

 

12. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i  upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. 

 

13. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad 

ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

 

14. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór 

ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 

i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy.  

 

15. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

 

16. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 

niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa odbiór 

ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy 

na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu którego 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 
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§ 12 

Zabezpieczenie wykonania Umowy 

1. Celem zagwarantowania wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z treści Umowy, 

Wykonawca złoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie przewidzianej w art. 148 ustawy Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy będzie bezwarunkowe, nieodwołalne, przenoszalne, płatne na pierwsze żądanie. Zabezpieczenie 

zostanie ustanowione na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę. 
 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny wynagrodzenia 

brutto (słownie: dziesięć procent wynagrodzenia brutto) wskazanego § 7 ust. 1 niniejszej umowy,  tj. 

…………………..zł (słownie: ………………………………………………………….). 
 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………………. . 

 

4. Strony ustalają, że: 

a)   70 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania Umowy , 

b)   30 %  wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu  rękojmi. 

 

5. W przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę 

w formie innej niż pieniężna,  dokument zabezpieczenia musi zawierać klauzulę o bezwarunkowej 

i natychmiastowej realizacji ewentualnego roszczenia Zamawiającego i gwarantować wypłatę 

zabezpieczenia bez konieczności akceptacji przez osoby trzecie. 

6. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1. umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży w/w zabezpieczenia, Zamawiający ma prawo do 

niepodpisania protokołu odbioru końcowego - do czasu uzupełnienia zabezpieczenia lub też ma prawo do 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - ze skutkiem natychmiastowym i powierzenia jej wykonania 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwolnione zostanie odpowiednio: 

a)  70 % wniesionego zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

       Zamawiającego za należycie wykonane, 

c) 30 % wniesionego zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

8. Wykonanie zamówienia i uznanie przez Zamawiającego za należycie wykonane nastąpi z chwilą podpisania 

Protokołu końcowego odbioru robót. 

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem 5 lat od daty Protokołu końcowego odbioru robót. 

 

 

  

§ 13 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo do 

naliczenia następujących kar umownych: 
 

a) za opóźnienie w terminowym wykonaniu zamówienia – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  brutto 

wskazanego w § 7 ust. 1 umowy licząc za każdy dzień opóźnienia względem terminu określonego 

w § 3 ust. 1 umowy, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy , za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Kary umowne z tego tytułu 

Zamawiający ma prawo naliczać i egzekwować dla każdego zgłoszenia niezależnie i odrębnie. 
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c) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy;  

d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 

umowy za każdy dzień opóźnienia w wypłacie należnego wynagrodzenia ; 

e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy za każdy taki przypadek;  

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

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 

ust. 1 umowy za każdy taki przypadek;  

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty lub braku 

zmiany umowy w innym zakresie stosownie do uwag/sprzeciwu Zamawiającego – w wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy; 

h) za dopuszczenie do wykonywania robót/dostaw/usług podwykonawcy, z którym umowa nie 

została zaakceptowana przez Zamawiającego (dot. robót budowlanych) albo też nie została jemu 

przedłożona (dostawy/usługi), za powierzenie podwykonawcy robót/dostaw/usług 

wykraczających poza zakres umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego bądź jemu 

przedłożonej - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy; 

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez 

Zamawiającego w ilości wskazanej w § 4 ust 1 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia 

Zamawiającemu kary umownej w wysokości 2 000 zł za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby 

wymaganej przez Zamawiającego, 

j) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w § 4 ust. 2 i 3 lub podanie 

nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian 

osobowych, wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości w 

wysokości 2 000 zł, 

k) za niepoinformowanie Inspektora Nadzoru o robotach zanikających lub ulegających zakryciu w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia  brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy licząc za każde takie 

zdarzenie, 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

– Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto wskazanego 

w § 7 ust. 1 umowy; 

2. Termin płatności kary umownej wynosi  30 dni od dnia powiadomienia Strony o naliczeniu i przyczynie 

naliczenia tej kary.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość poniesionej szkody przewyższą naliczone kary umowne.  

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należności z tytułu kar umownych z należnościami 

Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia określonego w Umowie.  

 

§ 14 

Roboty zamienne i zaniechane 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, robót zamiennych 

w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 

służyło prawidłowemu, tj. zgodnemu z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi, na dzień odbioru 

robót, przepisami prawa. 
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2. Rozliczenie robót zamiennych, w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, nastąpi na 

podstawie kosztorysu różnicowego, sporządzonego w oparciu o wartości robót: pierwotnej i zamiennej. 

Ceny jednostkowe robót oraz ich ilość określone zostaną na podstawie kosztorysu ofertowego, a w razie ich 

braku, na podstawie oferty Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania określonych robót przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi, na dzień odbioru robót, przepisami wykonania przedmiotu 

umowy. 

4. Zmniejszenie wartości umowy nastąpi na podstawie aneksu do niniejszej umowy i rozliczone zostanie w 

fakturze końcowej. Podstawą umniejszenia będzie kosztorys, sporządzony w oparciu o ilości i ceny 

jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym, a w razie braku takich danych, na podstawie oferty 

Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego. 

5. Zmiany w przedmiocie umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, wymagają sporządzenia i podpisania przez 

Strony protokołu uzasadniającego potrzebę dokonania takich zmian, ich opis i przyjęty sposób rozliczenia. 

6. Zmiany w przedmiocie umowy, o których mowa powyżej, wymagają:  

a) sporządzenia i podpisania przez Strony protokołu uzasadniającego potrzebę dokonania takich zmian, 

ich opis i przyjęty sposób rozliczenia, 

b) sporządzenia i podpisania przez Strony aneksu do Umowy – w przypadku zmian skutkujących zmianą 

wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 7. 

 

§ 15 

Zmiany umowy 

Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub te, które Zamawiający przewidział, tj.: 

1. Zmiana terminu realizacji może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego w szczególności w przypadku gdy:  

a) warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych  (wystąpienie ciągłych, obfitych 

opadów deszczu utrzymujących  się przez co najmniej 5 dni uniemożliwiających prowadzenie robót ) - 

termin wykonania zamówienia może  ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu robót - jeżeli 

przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie 

można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy:  

b) wystąpienia robót dodatkowych, od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia 

podstawowego - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający 

wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu 

należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było 

uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy, 

c) wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli 

przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie 

można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy,  

d) stwierdzenia w czasie wykonywania prac błędów w dokumentacji, których poprawienie uzależnia 

prawidłowe zakończenie inwestycji, 
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e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: 

niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne. 

      W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu o okres trwania tych okoliczności ( okres odpowiadający wstrzymaniu robót). 

2. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadkach, w których nastąpiła: 

a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i 

naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po terminie 

realizacji proponowanym przez Wykonawcę,  a wykonawca w wyniku opóźnienia zobowiązany będzie 

naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę.  

b) zmiana, zgłoszenie podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, 

c) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia. Zmiany 

technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji 

gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

d) zmiana wynagrodzenia ze względu na wystąpienie robót dodatkowych.  

3. Zmiana kierownika budowy,(z zastrzeżeniem, że nowy kierownik spełniać będzie wymagania określone w 

SIWZ) wymaga zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu, przedstawieniu stosownych dokumentów 

koniecznych do prowadzenia budowy.  

4. W pozostałym zakresie stosuje się zasady określone w art. 144 ustawy Pzp. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1.  Odstąpienie od umowy może nastąpić w sytuacjach niżej wymienionych. 

2.  Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach 

prawa oraz w niniejszym paragrafie. 

3.  Zmawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku gdy: 

a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

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

okolicznościach,  

b)   zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d)  Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa 

lub umową i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania 

wykonywania robót zgodnie z przepisami prawa lub umową, 

e)  gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie umownym bez uzasadnienia, bądź 

przerwał bez uzasadnienia prace i ich nie kontynuuje, a czas opóźnienia z tego tytułu przekroczył 

10 dni kalendarzowych, 

- w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia.  
 

4.  Odstąpienie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5.  W przypadku odstąpienia od umowy obowiązują kary umowne przewidziane w Umowie. 

6.  W przypadku odstąpienia od umowy: 

a)  Wykonawca zabezpieczy wszystkie wykonywane przez siebie prace, 



 

SPZOZ_NT/DZP/PN/05/18 

14 

 

b)  w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia, 

c)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy 

Zamawiającemu, na koszt tej strony, z przyczyn leżących po stronie której nastąpiło odstąpienie od 

umowy, 

d)  Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, 

e)  najpóźniej w ciągu 4 dni od daty odstąpienia Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione, 

f)  w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty 

wykonane, wykonane dostawy lub usługi - wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady 

poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy, jak też bez zwrotu kosztów zakupu urządzeń 

i materiałów zamówionych lub zakupionych na potrzeby realizacji Umowy 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz 

podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do 

dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od SP ZOZ Nowy Tomyśl. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA: 

 


