
Oznaczenie sprawy:  21/ZP/2014 
                                                                                                                           Załącznik Nr 2

U M O W A(wzór)

Zawarta w dniu  ……………………… 2014 r.  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, z siedzibą 
w Proszowicach ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice wpisanym do rejestru stowarzyszeń, 
innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  i  publicznych  zakładów  opieki 
zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  KRS  numer:  0000003923, 
posiadającym  NIP:  682-14-36-049  oraz  REGON:  000300593,  zwany  w  dalszej  części 
„Zamawiającym”, który reprezentuje: Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach – Janina Dobaj

a …………………………………………………………………………………………….., 

reprezentowanym przez:
……………………………………… …………..-  ……………..………..………………..,
zwanym w dalszym ciągu umowy “Wykonawcą”,  z drugiej strony o następującej treści:

Niniejsza umowa zawarta zostaje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo  zamówień  publicznych    (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami) 
z  wykonawcą,  którego  oferta  wybrana  została  w  ramach  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  pn. 
„Termomodernizacja  głównego  budynku  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Opieki 
Zdrowotnej w  Proszowicach”  

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przeprowadzenie komplek-
sowych prac polegających na termomodernizacji głównego  budynku   Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach zlokalizowanego w Proszowicach przy 
ul. Kopernika 13 z wyłączeniem dobudowanej części niskiej obejmującej Blok Operacyjny 
(dalej „Budynek”), zwanego dalej „Przedmiotem Umowy”.

2. Przedmiot  Umowy  obejmuje  całościowe  wykonanie  termomodernizacji  Budynku  wraz 
pracami towarzyszącymi. W szczególności Przedmiot Umowy obejmuje:

− prace  rozbiórkowe  i przygotowawcze,
− montaż okien i drzwi,
− renowacja balkonów,
− ocieplenie Budynku,
− odtworzenie muru oporowego przy schodach do piwnicy,
− elewacje Budynku – prace wykończeniowe,
− izolacja termiczna stropodachów,
− renowacja pokrycia dachowego oraz montaż obróbek  blacharskich,
− odtworzenie instalacji odgromowej,
− odtworzenie opasek  i ciągów komunikacyjnych,
− demontaż  i ponowny  montaż ażurowych daszków nad wejściem do Budynku,
− wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
− demontaż  i  ponowny   montaż   elementów  i  urządzeń  na  elewacji  (tablice, 

wentylatory).



3. Przedmiot umowy wykonany zostanie w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował bę-
dzie roboty rozbiórkowe, montaż okien i drzwi, pokrycie dachu, odtworzenie instalacji od-
gromowej. Drugi etap obejmował będzie wykonanie pozostałych robót.

4. Szczegółowy  zakres, ilość oraz charakter robót do wykonania opisane zostały w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia oraz załączonej do niej dokumentacji projektowej 
oraz  specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru  robót  (STW i OR).

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w szczególności zgodnie z:
a. ofertą złożoną Zamawiającemu w przetargu,
b. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm budowlanych,
c. przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy do dnia 31 października 2014 roku, przy czym 
pierwszy etap wykonany zostanie do dnia ___________ 2014 roku.

   

§ 2

1. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednią  wiedzę,  doświadczenie  oraz  środki 
finansowe  niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, 
że  przy  wykonywaniu  niniejszej  umowy  zachowa  należytą  staranność  wynikającą 
z zawodowego charakteru  świadczonych usług,  w zakres  których wchodzi  wykonanie 
Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszyst-
kie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu 
Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że 
zapoznał się ze wszystkimi dokumentami w tym projektami oraz warunkami, które są nie-
zbędne i konieczne do wykonania przez niego zamówienia bez konieczności uzupełnień i 
ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym 
nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.

3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi 
dla realizacji Przedmiotu Umowy, w tym szczególnie z możliwością urządzenia zaplecza i 
prowadzenia  prac  z  uwzględnieniem konieczności  nieprzerwanego świadczenia  przez 
Zamawiającego  w  Budynku  usług  medycznych  także  w  trakcie  wykonywania  prac 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsca związane z  wykonaniem Przedmiotu Umo-
wy w terminie uzgodnionym przez Strony po podpisaniu niniejszej umowy.

2. Przekazanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, o którym mowa w pkt 1 niniejsze-
go paragrafu nastąpi po podpisaniu przez reprezentantów stron odpowiedniego protokołu 
przejęcia. Po protokolarnym przekazaniu terenu prowadzenia robót budowlanych Wyko-
nawca, aż do chwili wykonania Przedmiotu Umowy i przekazania go Zamawiającemu po-
nosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren-miejsca, jego odpowiednie oznakowa-
nie i zabezpieczenie oraz za wszystkie urządzenia, maszyny, narzędzia pozostawione na 
terenie prowadzenia robót budowlanych.

3. Przy zabezpieczeniu terenu/miejsca prowadzenia robót budowlanych i przy organizacji 
prowadzenia prac Wykonawca uwzględni specyfikę zadania związaną z pracami na wy-
sokościach oraz pracami w czynnym Budynku, w którym stale przebywają pacjenci i inne 
osoby.



4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt zabezpieczenie tere-
nu/miejsca prowadzenia prac budowlanych, strzec mienia znajdującego się na terenie, a 
także zapewnić wszelkie warunki bezpieczeństwa.

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren prowadzenia prac budow-
lanych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował 
wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci zgodnie z wymoga-
mi bezpieczeństwa. 

6. Wykonawca  oznakuje  teren/miejsca  budowy  oraz  utrzymywał  będzie  teren  budowy 
w należytym  porządku,  a  po  zakończeniu  robót  uporządkowanie  terenu  budowy 
i przekazanie  Zamawiającemu zajmowanego terenu budowy w terminie  ustalonym na 
końcowy odbiór robót.

7. Roboty prowadzone będą z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, w tym 
z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych,  p.poż.  i 
ochrony przed kradzieżą.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia 
Zamawiającego  lub  osób  trzecich  w  toku  realizacji  prac  związanych  z  realizacją 
Przedmiotu Umowy. Dotyczy to również szkód osobowych.

9. Wykonawca ponosił będzie  koszty związane z zapewnieniem mediów.

§ 4

1. W celu nadzoru prawidłowego wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy Zamawia-
jący powołuje  Inspektora w specjalności ........ w osobie … posiadającego uprawnienia 
budowlane nr … w …........., wpisanego na listę … .

2. Wykonawca powołuje Kierownika Robót w osobie …………………………..
      posiadającego uprawnienia budowlane nr …...… w ….........., wpisanego na listę …...... .

§ 5
 

1. Wykonawca zorganizuje własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność 
konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy zaplecze magazynowe i socjalne dla osób 
wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć na skutek zdarzeń losowych, oraz od odpowiedzialności cywilnej lub przedsta-
wić Zamawiającemu warunki ogólnego ubezpieczenia działalności Wykonawcy minimum 
o wysokości 1.000.000,00 złotych.

3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w ustalonych w  paragrafie 1 ust  6 niniejszej 
umowy terminach.

4. Po zakończeniu prac i wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje  się upo-
rządkować teren prowadzenia robót budowlanych i przekazać go Zamawiającemu. Prze-
kazanie, o którym mowa powyżej nastąpi na podstawie protokołu lub w inny sposób przy-
jęty przez Strony w ustalonym terminie. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych.



2. Wszelkie Materiały i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji Przed-
miotu Umowy powinny odpowiadać wymaganiom określonym szczegółowo w przepisach 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

3. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu Umowy nie będzie używał żadnych 
materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Pol-
ską Normą lub aprobatę techniczną. Dokumenty te zostaną dołączone do protokołu od-
bioru Przedmiotu Umowy.

5. Zamawiający dokona odbioru robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robót budowlano-montażowych.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie w 
kwocie  ryczałtowej…………………zł  netto, (słownie  złotych:…………….…………….. 
………………………………………….  ),  powiększone  o  podatek  VAT 
……………………..co  daję  kwotę  brutto…………zł  (słownie  złotych:
………………………………………………………..). 

2. Za wykonanie robót objętych pierwszym etapem, do zafakturowania fakturą częściową 
przewiduje się kwotę  …………………zł netto, (słownie złotych:…………….…………….. 
………………………………………….  ),  powiększone  o  podatek  VAT 
……………………..co  daję  kwotę  brutto…………zł  (słownie  złotych:
………………………………………………………..). 

3. Kwota  ta  zawiera  obowiązujący  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  podatek  VAT 
w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy. 

4. Ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe, wykraczające poza ujęty zakres, potwier-
dzone protokołem konieczności przez  Zamawiającego,  Wykonawca zobowiązany  jest 
wykonać na podstawie odrębnych porozumień zawieranych do niniejszej umowy lub w 
związku z jej realizacją, przy uwzględnieniu przepisów Prawa zamówień publicznych.

§ 8

1. Wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego roboty będą płatne wy-
łącznie jedną fakturą częściową, po pozytywnym obiorze częściowym potwierdzonym w 
protokole.  Całkowite  rozliczenie  wynagrodzenia  za  wykonany  Przedmiot  Umowy,  po-
mniejszone o wypłatę częściową, nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego na podsta-
wie podpisanego protokołu końcowego odbioru robót.

2. Faktura częściowa możliwa będzie do zapłaty po wykonaniu pierwszego etapu.

3. Faktura końcowa możliwa będzie do zapłaty po wykonaniu kompleksowej termomoderni-
zacji Budynku.

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia w terminie 30 dni roboczych od 
daty złożenia odpowiedniej faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru czę-
ściowego i końcowego.

5. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi  w formie przelewu bankowego na wskazany w treści 
faktury lub podany do wiadomości Zamawiającego w inny sposób rachunek Wykonawcy.

6.  Wykonawca  przedstawi  zabezpieczenie  prawidłowego  wykonania  umowy  w  formie 
…………….w  wysokości  8  %  Wynagrodzenia  brutto.  Zabezpieczenie  służy  pokryciu 



ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykona-
nia Umowy,  a także zabezpieczeniu pokrycia ewentualnych roszczeń osób trzecich w 
związku z szkodami wyrządzonymi przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót bu-
dowlanych objętych treścią niniejszej  umowy.  W trakcie realizacji  Umowy wykonawca 
może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w 
art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi 
być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wyso-
kości. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Inwesty-
cji. Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rę-
kojmi za wady lub gwarancji jakości, którą to część zabezpieczenia zwróci nie później niż 
w 15 dniu po upływie rękojmi za wady i  gwarancji jakości. 

§ 9

1. Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace związane z przedmiotem umowy samo-
dzielnie / oraz za pomocą podwykonawców(niepotrzebne skreślić).

2. Wykonawca powierza, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót podwyko-
nawcom pod  warunkiem,  że  posiadają  oni  kwalifikacje  do ich  wykonania  (dalej  jako 
„Podwykonawcy”).

3. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  Podwykonawcy,  jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Z zastrzeżeniem przypadku,  w którym Zamawiający nałożył  obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, Wy-
konawca może: 

1) powierzyć  realizację  części  przedmiotu  umowy  Podwykonawcom,  mimo  nie 
wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; 

2) wskazać  inny  zakres  Podwykonawstwa,  niż  przedstawiony  Zamawiającemu przed 
zawarciem niniejszej umowy; 

3) wskazać  innych  Podwykonawców  niż  przedstawieni  przed  zawarciem  niniejszej 
umowy; 

4) zrezygnować z Podwykonawstwa. 

5. W  przypadku,  gdy  zmiana  lub  rezygnacja  z  Podwykonawcy,  dotyczy  podmiotu,  na 
którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  celu  wykazania  spełniania  warunków 
udziału w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  Podwykonawca  lub 
Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy. 

6. Umowa  z  Podwykonawcą  powinna  być  zawarta  w  formie  pisemnej  i  stanowić 
w szczególności, że: 

1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni, 
2) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub  Dalszemu  Podwykonawcy, 
którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
Inwestor  zapłaci  bezpośrednio  Podwykonawcy  kwotę  należnego  wynagrodzenia 
ograniczoną  do  wynagrodzenia  za  rzeczywiście  wykonane  roboty,  bez  odsetek 
należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy 
o podwykonawstwie. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:



 
1) uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  płatności  od  Wykonawcy  od 

zapłaty  przez  Zamawiającego  Wykonawcy wynagrodzenia  obejmującego  zakres 
robót wykonanych przez Podwykonawcę;

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno 
być  poprzedzone  akceptacją  projektu  tej  umowy  przez  Zamawiającego,  natomiast 
przystąpienie  do  realizacji  robót  budowlanych  przez  Podwykonawcę  powinno  być 
poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  umowy  
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane nie  później  niż  14 dni 
przed jej zawarciem. 

10. Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  dnia  przedłożenia  mu  projektu  umowy  
o  Podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  nie  zgłosi  na  piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

11. Zamawiający  zgłosi  zastrzeżenia  lub  sprzeciw  w  przypadku  przedłożenia  umowy  
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  nie  spełniającej 
określonych w SIWZ wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków 
dotyczących Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

12. Po  akceptacji  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty 
budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca  przedłoży  poświadczony  za  zgodność  z 
oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni  od dnia zawarcia tej 
umowy,  jednakże  nie  później  niż  na  7  dni  przed  dniem rozpoczęcia  realizacji  robót 
budowlanych  przez  Podwykonawcę.  Ponadto  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
każdorazowego  przedkładania  Zamawiającemu  w  terminie  7  dni  od  dnia  zawarcia 
poświadczonego  za  zgodność  z  oryginałem  odpisu  zawartej  umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy 
wskazane  w  niej  terminy  zapłaty  wynagrodzenia  nie  są  dłuższe  niż  30  dni,  z 
wyłączeniem  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości  mniejszej  niż  0,5  %  wartości 
niniejszej  Umowy,  chyba  że  Zamawiający  określił  niższą  wartość  oraz  umów  o 
podwykonawstwo,  których  przedmiot  został  wskazany  w SIWZ jako  nie  podlegający 
obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu. 

13. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 
zaakceptował tę umowę. 

14. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy 
w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego 
Rejestru  Sądowego  Podwykonawcy  lub  inny  dokument  właściwy  z  uwagi  na  status 
prawny  Podwykonawcy,  potwierdzający  uprawnienia  osób  zawierających  umowę  w 
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

16. Do  zmian  postanowień  umów  o  podwykonawstwo  stosuje  się  zasady  mające 
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

17. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  wraz  z  rozliczeniami  należnego  mu 
wynagrodzenia  oświadczenia  Podwykonawców  lub  dowody  dotyczące  zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w 
danym  okresie  rozliczeniowym.  Oświadczenia,  należycie  podpisane  przez  osoby 
upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny 



potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy  w  uregulowaniu  wszystkich  wymagalnych 
wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

18. Jeżeli  w  terminie  określonym  w  umowie  o  podwykonawstwo,  którą  Zamawiający 
zaakceptował,  Wykonawca  nie  zapłaci  w  całości  lub  w  części  wymagalnego 
wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy,  Podwykonawca  może  zwrócić  się  z 
żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

19. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących 
zasadności  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  Dalszemu  Podwykonawcy  w 
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. 

20. W przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  18  tego 
paragrafu,  podważających  zasadność  bezpośredniej  zapłaty,  Zamawiający  złoży  do 
depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy. 

21. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli 
Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 18 i 19 tego 
paragrafu  uwag  w  sposób  wystarczający  wykazujących  niezasadność  bezpośredniej 
zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. 

22. Kwotę  zapłaconą  Podwykonawcy  lub  złożoną  do  depozytu  sądowego  Zamawiający 
potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają 
warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
Podwykonawcy robót. 

24. Zasady  dotyczące  Podwykonawców  mają  odpowiednie  zastosowanie  do  Dalszych 
Podwykonawców. 

25. Jeżeli  zobowiązania  Podwykonawcy  wobec  Wykonawcy  związane  z  wykonanymi 
robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny 
ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na 
żądanie  Zamawiającego  dokonać  cesji  na  jego  rzecz  korzyści  wynikających  z  tych 
zobowiązań. 

§ 10

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru częściowego i końcowego będzie część i 
całość prac objętych umową z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu umowy.

2. Zamawiający dokona sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu, a także 
zamontowanych urządzeń w terminie 3 dni  roboczych,  licząc od daty zgłoszenia tego 
faktu przez Wykonawcę.

3. Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  pisemnie  gotowość  do  odbioru  częściowego  i 
końcowego  (wpis  do  dziennika  budowy  +  odrębne  pismo  złożone  na  dzienniku 
podawczym Zamawiającego) najpóźniej w terminie określonym w paragrafie 1 ust. 5 tej 
umowy.  

4. Zamawiający  wyznaczy termin  odbioru  końcowego Przedmiotu  Umowy w ciągu 7  dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót budowlanych oraz osiągnięciu 
gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 



5. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady,  usterki, 
nieprawidłowości, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)  jeżeli  wady,  usterki,  nieprawidłowości  pozwalają  na  użytkowanie  przedmiotu 
odbioru  w sposób odpowiadający jego właściwościom i  przeznaczeniu  wówczas 
nastąpi odbiór, spisany zostanie protokół odbioru, w którym Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad;
b) jeżeli wady, usterki, nieprawidłowości nie pozwalają na użytkowanie przedmiotu 
odbioru w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, wówczas 
Zamawiający odmówi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony 
w ciągu 7 dni roboczych od pisemnego powiadomieniu o usunięciu wad.
c)  jeżeli  wady  usterki,  nieprawidłowości  nie  są  możliwe  do  usunięcia,  ale  nie 
uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru w sposób odpowiadający jego 
właściwościom  i  przeznaczeniu,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo 
jednostronnego  obniżenia  wynagrodzenia  odpowiednio  do  utraconej  wartości 
użytkowej oraz technicznej obiektu, którego dotyczy Przedmiot Umowy. 

6. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  końcowego  będzie  spisany  protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Najpóźniej w dniu zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych oraz 
osiągnięciu  gotowości  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu 
dokumenty  wymagane  obowiązującymi  przepisami  prawnymi  i  zapisami  specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia  w  zakresie  Przedmiotu  Umowy  (wszystkie  kopie 
uwierzytelnione  przez  kierownika  budowy,  a  w  szczególności  zawierające  certyfikaty 
i atesty na wbudowane materiały, deklaracje zgodności na wbudowane materiały.

8. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 
gwarancji jakości oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad fizycznych po 
upływie okresu rękojmi. 

9. W  przypadkach  określonych  w  ust.  5  pkt  a)  niniejszego  paragrafu  Wykonawca 
zobowiązany jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  o  usunięciu 
wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, 
jako wadliwych. 

10. Odmowa  uczestnictwa  lub  brak  przedstawiciela  Wykonawcy  podczas  odbiorów  nie 
ogranicza  Zamawiającego.  W  takiej  sytuacji  protokół  sporządzony  bez  udziału 
Wykonawcy jest dla niego wiążący.

11. Opisane powyżej zasady odbioru końcowego stosuje się odpowiednio także do odbioru 
częściowego i ewentualnych innych odbiorów o ile takie odbiory będą pomiędzy stronami 
przeprowadzane.

§ 11

1. Niezależnie od faktu powstania oraz wysokości szkody Wykonawca zapłaci Zamawiają-
cemu karę umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie w wysokości 200 zł za każdy 
dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie 
gwarancji lub rękojmi w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wy-
znaczonego na usunięcie wad.



c) z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 10 %  Wynagrodzenia.

2. Niezależnie od faktu powstania oraz wysokości szkody Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
karę umowną z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn le-
żących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 %  Wynagrodzenia. 

3. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonaw-
com lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień 
opóźnienia do wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto,

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 
zł brutto za każde takie naruszenie,

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł brutto za każde takie narusze-
nie,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysoko-
ści 7 000,00 zł brutto za każde takie naruszenie.

4. Stronom przysługuje  ponadto  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach  ogólnych,  jeżeli  poniesiona  szkoda  przekroczy  wartość  zastrzeżonych  kar 
umownych.

5. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu wprost na podstawie niniejszej umowy gwarancji 
(materiały i robociznę), co do jakości zapewniającej pełną wartość użytkową, techniczną, 
estetyczną wykonanego Przedmiotu Umowy. Okres gwarancji  wynosi  _____________ 
od daty końcowego odbioru Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca  niniejszym  zobowiązuje  się  przeprowadzać  następujące  czynności  w 
okresie gwarancyjnym na własny koszt i odpowiedzialność:

1) naprawy wadliwie  wykonanych robót,  w tym poprzez ich wykonanie z użyciem 
materiałów wolnych od wad,

2) naprawy  wszelkich  szkód  powstałych  w  związku  z  ujawnioną  wadą  lub  jej 
usunięciem, 

- w wyznaczonym, odpowiednim technicznie terminie.

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wygasa wraz 
z upływem okresu gwarancji. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także 
po  upływie  terminu  rękojmi,  jeżeli  Zamawiający  zgłosił  Wykonawcy  istnienie  wady 
w okresie rękojmi.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi. W szczególności, jeżeli 
zostaną ujawnione wady:

1) dające się usunąć - Zamawiający może zażądać usunięcia wady i/lub wstrzymać 
wypłatę  wynagrodzenia  do  czasu  ich  usunięcia  i/lub  obniżyć  wysokość 
wynagrodzenia  w przypadku  ich  nieusunięcia  w  zakreślonym  przez 
Zamawiającego terminie,

2) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może:



a/ jeżeli  wada  nie  uniemożliwia  prawidłowego,  zgodnie  z  przeznaczeniem, 
użytkowania  Przedmiotu  Umowy  -  odpowiednio  obniżyć  wysokość 
Wynagrodzenia, 

b/ jeżeli wada uniemożliwia prawidłowe, zgodnie z przeznaczeniem, użytkowanie 
Przedmiotu Umowy - odpowiednio  obniżyć  wysokość  Wynagrodzenia, 
określonego  i/lub  zażądać  wykonania  zakresu  robót  dotkniętego  wadą 
ponownie. 

W każdym z powyższych przypadków Zamawiający zachowuje prawo domagania się 
od  Wykonawcy naprawienia  szkód,  w  tym wynikających  z  opóźnienia  w realizacji 
Przedmiotu  Umowy,  jak  również  prawo  do  powierzenia  wykonania  odpowiednich 
czynności  osobom  trzecim  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy,  do  których  zgodnie 
z postanowieniami  powyższymi  zobowiązany  jest  Wykonawca,  w  razie  ich 
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  w  terminie  zakreślonym  przez 
Zamawiającego.

5. Na  wniosek  Zamawiającego,  Strony  dokonają  komisyjnej  kwalifikacji  ujawnionych 
wad. Termin i miejsce kwalifikacji wady wskazuje Zamawiający na 7 dni przed doko-
naniem tej kwalifikacji. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wyko-
nawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.  Terminy usunięcia ujawnio-
nych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i technicz-
ne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę o ile nie będzie 
to wskazane w treści protokołu. Paragraf 10 ust 10 niniejszej umowy stosuje się od-
powiednio.

6. Zamawiający jest uprawniony, w tym w razie odmowy uwzględnienia zgłoszonych za-
strzeżeń  przez  Wykonawcę,  do  powierzenia  podmiotom  zewnętrznym  wykonania 
ekspertyz, opinii, sprawdzeń, prób jakości kwestionowanego zakresu i w przypadku 
potwierdzenia  zastrzeżeń  Zamawiającego  koszty  czynności  kontrolnych  obciążają 
Wykonawcę, który zobowiązany jest do ich zwrotu Zamawiającemu w ciągu 7 dni od 
pisemnego wezwania.

7. W każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań, w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji w tym wobec odmowy ich 
wykonania przez Wykonawcę i/lub stwierdzenia przez Zamawiającego braku możli-
wości ich terminowego i/lub należytego wykonania przez Wykonawcę, Zamawiający, 
niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy, zachowuje prawo domaga-
nia się od Wykonawcy naprawienia szkód, w tym z opóźnienia w realizacji Przedmio-
tu Umowy, jak również prawo do powierzenia wykonania działań osobom trzecim na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, do których zgodnie z postanowieniami powyższymi zobo-
wiązany jest Wykonawca, a zaspokojenie wynikających z tego tytułu roszczeń Zama-
wiającego może nastąpić z zabezpieczenia, w tym w drodze potrącenia. W przypadku 
gdy kwota Zabezpieczenia jest niewystarczająca na pokrycie roszczeń, Zamawiający 
obciąży Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy poniesionych kosztów a kwotą Za-
bezpieczenia.

8. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 
nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinfor-
mowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie 
wad nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu 
zastępczego usunięcia wad.

9. W przypadku gdy Zamawiający zostanie zmuszony do usunięcia wad poprzez zlece-
nie innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie ulegną 
zmianie.



10. W przypadku gdy wada ujawni się po zapłacie wynagrodzenia, w okresie rękojmi i nie 
jest możliwa do usunięcia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zwrotu jego 
części  odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej obiektu.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje do wyłącznej dyspozycji Za-
mawiającego. Część Zabezpieczenia pozostałą po ewentualnym potrąceniu  (dokony-
wanym w kolejności od najwcześniej wpłaconych kwot na jej poczet), Zamawiający 
zobowiązany jest zwrócić w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi, o ile do upływu 
tego terminu zostaną zaspokojone określone wyżej  roszczenia  Zamawiającego,  w 
tym związane z usunięciem wszystkich ujawnionych wad, co zostanie potwierdzone 
protokołem odbioru wykonania tych robót. 

12. Powyższe postanowienia nie ograniczają i  nie wyłączają odpowiedzialności Wyko-
nawcy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, dotyczących odpowiedzialności 
kontraktowej lub deliktowej. 

§ 13

1. Oprócz  wypadków  wymienionych  w  treści  odpowiednich  przepisów  Kodeksu 
Cywilnego,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  całości  w 
następujących sytuacjach:

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 wypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w  przypadku  podjęcia  likwidacji  firmy  przez  Wykonawcę  lub  co  najmniej 
jednego  
z  Wykonawców  w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  realizujących  zamówienie 
(konsorcjum, spółka cywilna)

c) w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub co najmniej 
jednego  z  Wykonawców,  w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  realizujących 
zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna),

d) zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  w  zakresie,  który 
uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

e) Wykonawca nie rozpoczął robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 
na piśmie,

f) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej 
niż dwa tygodnie, 

g) Wykonawca nie wykonał Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 
2 (Zamawiający uprawniony jest odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczenia 
dodatkowego terminu),

h) Wykonawca nie rozpoczął, porzucił, opóźnia się z realizacją robót, wykonuje 
roboty niezgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, kiedy faktyczny postęp 
pracy  jest  zbyt  wolny,  dający  podstawę  do  uzasadnionego  przewidywania,  że 
zakończenie robót nie nastąpi w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy 
przez  Zamawiającego  do  terminowej  realizacji  nie  nastąpiła  poprawa,  chyba  że 
opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy,

i) jeżeli  Wykonawca wykonywał  roboty objęte przedmiotem umowy w sposób 
nienależyty,  niezgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  umowy,  niezgodnie 



z dokumentacją projektową, STW i OR zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami  prawa  i  pomimo  dodatkowego  wezwania  przez  Zamawiającego  do 
prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Odstąpienie  od umowy w przypadkach określonych w ust.1  pkt  b-i powinno nastąpić 
w ciągu  21 dni  od  zaistnienia  określonego  zdarzenia  lub  uzyskania  przez 
Zamawiającego  informacji  o  wystąpieniu  przesłanki  uzasadniającej  odstąpienie  od 
umowy.

4. W razie  zaistnienia  okoliczności  wskazanych  w  ust.  1  pkt.  b,  c,  d,  Wykonawca  ma 
obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia 
tego  zdarzenia,  bądź  od  powzięcia  wiadomości  o  złożeniu  wniosku  o ogłoszenie 
upadłości Wykonawcy przez jego wierzyciela.

5. W  wypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają 
następujące obowiązki:

a. W terminie 7 dni  od daty odstąpienia od umowy,  Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia.

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnio-
nym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, a w przypadku, 
gdy odstąpienie nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia 
przerwanych prac ponosić będzie ta strona, która od umowy odstąpiła.

c. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, które nie mogą być 
wykorzystane  przez  Wykonawcę  do  realizacji  innych  robót  nie  objętych  niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

d. Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  możliwość  dokonania  odbioru  robót 
przerwanych oraz robót  zabezpieczających,  a Zamawiający dokona ich odbioru w 
ciągu 14 dni roboczych.

e. Wykonawca  niezwłocznie,  a  najpóźniej  w  terminie  7  dni,  usunie  z  terenu 
budowy urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń  określonych  w ust.  3  niniejszego 
paragrafu umowy, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy, według 
udokumentowanych poniesionych przez Wykonawcę kosztów zakupu,

c) dokonania rozliczenia  wzajemnych należności i zobowiązań z Wykonawcą z tytułu 
nieuregulowanych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych 
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na 
przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d) przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  terenu  budowy  w  dniu  odbioru   robót 
przerwanych.



§ 14

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.

2. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w następującym zakresie: 

1) wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której 
zmiana dotyczy,
b. ograniczenia  zakresu  prac  objętych  niniejszą  umową  w  razie  stwierdzenia 
braku konieczności  wykonywania  części  zamówienia,  ujętych w  dokumentacji  i 
SIWZ,
c. zmiany zakresu prac objętych  niniejszą umową w wyniku zmian opisanych w 
pkt.4) ;

2) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:  

a. siłą  wyższą  –  rozumianą  jako  wystąpienie  zdarzenia  nadzwyczajnego, 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 
uniknąć  nawet  przy  zachowaniu  najwyższej  staranności,  a  które  uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności 
epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, 
klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,
b. warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych 
(np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie 
temperatury),
c. zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku zastosowania 
zmian opisanych w pkt.4),  
d. następstwem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  takich  jak: 
utrudnienia,  zawieszenia  robót  lub  przeszkodami  dającymi  się  przypisać 
Zamawiającemu, 
e. koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji  projektowej  na etapie 
wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań 
projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
f. koniecznością  wykonania  robót  dodatkowych  lub  uzupełniających 
wpływających na termin wykonania robót objętych niniejszą umową podstawową, 
g. następstwem  działania  organów  administracji  lub  innych  podmiotów, 
związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy 
wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
h. następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych 
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
i. wystąpienia  odmiennych  warunków  geologicznych,  terenowych, 
środowiskowych niż przyjęto w dokumentacji;

3) kolejności  i  terminu  wykonania  robót określonych  w  harmonogramie 
rzeczowo - finansowym realizacji robót;

4) jakości lub innych parametrów materiałów, urządzeń, przy czym zmiana 
taka może być spowodowaną:

a. koniecznością  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych 
rozwiązań  technicznych/technologicznych  lub  materiałowych  niż  wskazane  w 
dokumentacji  projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 



budowlanych, w sytuacji,  gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem  albo  wadliwym  lub  nieterminowym  wykonaniem  przedmiotu 
umowy;
b. koniecznością  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych 
rozwiązań  technicznych/technologicznych  lub  materiałowych  ze  względu  na 
zmiany obowiązującego prawa; 
c. koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji;
d. zmianami  rozwiązań  technicznych/technologicznych  lub  materiałowych 
ujętych  w  dokumentacji  projektowej,  spowodowanymi  koniecznością 
wprowadzenia  modyfikacji  dokumentacji  projektowej  podyktowanymi 
koniecznością  racjonalizacji  konkretnych  rozwiązań  zwiększających  walory 
użytkowe obiektu, będącego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni 
parametrów inwestycji;

5) osób przewidzianych  do  realizacji  zamówienia  przez  Strony pod 
warunkiem,  że  osoby  zaproponowane  będą  posiadały  co  najmniej  takie  same 
kwalifikacje i doświadczenie jak osoby wskazane w umowie.
6) podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca  nie  wykonuje  prac  z  należytą 
starannością,  uległ  likwidacji,  doszło  do  rozwiązania  umowy  łączącej  go  z 
Wykonawcą  –  z zachowaniem  trybu  postępowania  opisanego  w  §  12  niniejszej 
umowy.
7) zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku 
gdy:
• konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana 

jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej 
branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,

• wprowadzenie  nowego podwykonawcy zapewni  lepszą  realizację  danej  części 
zamówienia,

• konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii 
robót lub materiałów,

• w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy,
8) zmiany  zakresu  umowy  spowodowanej  następstwem  działania  organów 
administracji lub innych podmiotów, związanych z odmową wydania decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę 
inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie 
kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust.  6,  jeżeli  zmiana będzie miała 
wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-
finansowy robót i termin wykonania umowy. 

5. Podstawę  obliczenia  kosztów  zmiany  mającej  wpływ  na  wynagrodzenie  Wykonawcy 
stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego:

• projekt zamienny lub protokół nadzoru autorskiego, jeżeli wynika ona ze zmiany 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych,

• kosztorys  ofertowy  opracowany  na  podstawie  cen  jednostkowych  lub  danych 
wyjściowych  do  kosztorysowania  przyjętych  do  sporządzenia  kosztorysu 
ofertowego  Wykonawcy,  a  w  odniesieniu  do  niewystępujących  w  kosztorysie 
ofertowym  materiałów  i sprzętu  według  cen  jednostkowych  zaproponowanych 
przez  Wykonawcę,  ale  nie  wyższych  niż  średnie  ceny  SEKOCENBUD  dla 
kwartału  poprzedzającego  termin  wykonania  robót  budowlanych  dla  rejonu 



Małopolski, a w odniesieniu do materiałów nie występujących ani w kosztorysie 
ani w  SEKOCENBUD, w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiałów. 

6. W przypadku wystąpienia  którejkolwiek  z  okoliczności  wymienionych w ust.  3  pkt.  2) 
termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu  przedłużeniu, nie dłużej jednak niż 
o okres trwania tych okoliczności.  

§ 15

1. Strony  ustalają,  że  w  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie,  będą  miały 
zastosowanie  odpowiednie  przepisy  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych,  Kodeksu 
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

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

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego 
oraz 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


