
    Załącznik nr 4 do SWZ 
 

Umowa nr ……………….. 
 
 
zawarta w dniu ………………… r. w Krzyżu Wielkopolskim pomiędzy:  
 
Gminą Krzyż Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego 14, Krzyż Wielkopolski, NIP 763 210 11 18 

REGON 570791081 / Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim,  
ul. Sienkiewicza 1 reprezentowanym przez Renatę Dahmani - Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, działającego na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego, zwanym w dalszej treści umowy 
„Zamawiającym” 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 
 
 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), 
o następującej treści: 

§ 1  
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zgodnie z załączoną dokumentacją, wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy z dnia 
…………..2021 r. robót budowlanych pn.: „Wymiana pokrycia dachowego - budynek 
Szkoły Podstawowej przy ulicy Wojska Polskiego 31 w Krzyżu Wielkopolskim” 
. 
 

§ 2  
Termin wykonania zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do …………….. dni od dnia 

podpisania umowy.   
 

§ 3 
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 
7 dni licząc od dnia podpisania umowy; 

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru robót; 
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem 
zmiany którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba 
ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla 
Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są 
nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.  
 
 



§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2.  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane 

w Ofercie Wykonawcy. 
3.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 
7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób 
będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

4.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5.  Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 
6.  Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 
7.  Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
2) Zabezpieczenie terenu robót; 
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333 z późn. zm.) okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 
techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

5) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

6) Jako wytwarzającego odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 

z późn. zm.), 
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów BHP, ochronę 
p. poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 
trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami; 

8) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową                      
i  odpowiadają potrzebom, przewidzianym w umowie; 

9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy; 

10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 
niniejszej Umowy; 

12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 



13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania 
na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 
prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie                                 
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia. 

17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

18) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania 
umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących: 

a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 
w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia 
wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 
niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości 
kontraktu, 

b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich 
od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem 
lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, 
co najmniej wartości kontraktu.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych. 
19) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)                  

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
lub termin zakończenia robót.  

 
 

§ 5  
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót: 

1) Siłami własnymi  - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

2) Siłami podwykonawców - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

a) Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie ........................................ 

............................................................................................................................... 

b) Nazwa firmy podwykonawcy/ów........................................................................ 

c) Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

2. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca 
zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest 
zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 
podwykonawcę i do ich koordynacji. Powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 
zamówienia.  



4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 
wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 
projektem umowy.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia 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 dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego 
projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 
przypadku gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia  

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia kształtujące 
prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy; 

d) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać 
lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

e) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 
z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów 
od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego; 

f) będzie zawierała postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy 
przez zamawiającego; 

g) będzie zobowiązywała podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia; 

h) będzie zawierała postanowienia uzależniające zwrot podwykonawcy kwot 
zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

8. 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. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 



11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich 
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, której przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Jeżeli 
termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o 
tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej. 

12.  W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy  o 
podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 
zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

14. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, 
uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami 
bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały 
wyłącznie Wykonawcę. 

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 
zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z wykonawcą za 
zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową. 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób mniej dla niego korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

18. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia niesprzeczne z 
postanowieniami niniejszej umowy dotyczące: 

a) Określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 
zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i 
wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo 
powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi 
z nich; 

b) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

c) terminów realizacji, które będą zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy , 

d) terminów i zasad dokonywania odbiorów, 

e) wynagrodzenia i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie 
ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 
wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy), 

f) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

g) obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących roboty 
ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne  z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz 
pracowników administracji wraz z postanowieniami dotyczącymi sposobu dokumentowania 
zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań 



dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji 
z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 

h) obowiązek uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym 
podwykonawcą. 

19. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.  

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, 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. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach 
nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, 
Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu 
podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) 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 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

a) zrezygnować z podwykonawstwa, 

b) zmienić podwykonawcę. 

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 
informacji, o których mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania 



spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia 
proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

28. Powyższego ust. 27 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, 
na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp 
oraz do dalszych podwykonawców (UWAGA: chyba, że w toku postępowania weryfikowane 
były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach 
określonych w art. 462 ust. 5 i 6 ustawy Pzp). 

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą robót 
budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ustępu od 
1 do 28 stosuje się odpowiednio. 

30. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami 
własnymi ust. od 2 do 29 nie będzie miał zastosowania. 

31. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 
§ 6  

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy strony ustalają 
wynagrodzenie w wysokości: ………… zł brutto (słownie: 
………………………………………………) w tym podatek VAT.  

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie 
niniejszej umowy na osoby trzecie z wyłączeniem Podwykonawców i banku 
obsługującego Wykonawcę zadania. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zawiera w szczególności:  
1) koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty 

rozbiórkowe i porządkowe, 
2) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy 

(naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie 
prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, 

3) koszty wykonania na czas budowy, zastaw i urządzeń zabezpieczających, oraz dróg 
tymczasowych itp., 

4) koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich 
zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja 
itp.), 

5) koszty rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do 
użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, 

6) koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), 
sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i organizacją tego ruchu, jeżeli 
zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy, 

7) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
8) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów w 

tym pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, 
inwentaryzacji, 



9) koszty sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; 
10) podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów; 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 
wystawienia faktury VAT. 

6. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty dokonywane będzie sukcesywnie na 
podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, w oparciu o  zatwierdzone 
protokoły częściowego oraz końcowego odbioru robót. Sumaryczna wartość faktur 
częściowych nie może przekroczyć:  
1) 80 % wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy w całym okresie 

obowiązywania umowy. Zapłata pozostałych 20 % wartości inwestycji nastąpi po 
dokonanym odbiorze końcowym. 

7. Protokoły częściowego odbioru robót sporządzane będą przez kierownika budowy (robót), 
na podstawie kalkulacji uproszczonej, następnie podpisane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i zatwierdzone przez Zamawiającego.  

8. Płatności dokonywane będą przelewem na niżej wymieniony rachunek bankowy 
…………………………………………., w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. Płatności 
odbywać się będą metodą określoną w art. 108a ust. 1a ustawy z dnia o podatku od 
towarów i usług – płatność podzielona. Zgodnie z art. 106e ust. 18a ww. ustawy faktura 
wystawiona w ten sposób musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Tym 
samym Wykonawca wystawiając fakturę VAT na kwotę, o której mowa         w art. 19 pkt 
2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z 
późn. zm.), tj. 15.000,00 zł, podaje na fakturze rachunek bankowy do zapłaty kwoty netto 
oraz rachunek bankowy do zapłaty podatku VAT. Ponadto rachunek bankowy 
Wykonawcy, na który ma zostać uiszczona należność, musi być wskazany na „białej liście 
podatników VAT.” 

9. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest jego 
własnością oraz  służy prowadzonej działalności gospodarczej.  

10. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 
opóźnienie.  

11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń 
podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Warunkiem zapłaty przez 
Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom  
i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należytego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. Z przedłożonych dokumentów (oświadczeń, dowodów zapłaty) powinno 
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca przekazał Podwykonawcy wynagrodzenie 
wynikające z umowy o podwykonawstwo.  

12. Brak zachowania przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 12 zwalnia 
Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej 
zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku 
do podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

13. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie 
niniejszej umowy na osoby trzecie z wyłączeniem Podwykonawców.  

 



§ 7 
Odbiór przedmiotu zamówienia 

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

1) Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej za 
wykonanie części robót, 

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane 
będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do 
odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbiór robót zanikających będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór częściowy polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
jak według zasad przy odbiorze końcowym. W razie zaniechania powyższego obowiązku 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich 
ponownego wykonania. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 
kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
1) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
2) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami, 

3) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
robót). 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 10 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 
w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 
uznaje się datę zgłoszenia Zamawiającemu osiągnięcia gotowości do odbioru, 
w przypadku określonym w ust. 2, jeżeli Zamawiający dokona odbioru, lub datę 
stwierdzoną w protokole odbioru końcowego w przypadku określonym w ust. 3, jeżeli 
Zamawiający odmówił wcześniej odbioru końcowego 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru  zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady będą nieistotne Zamawiający odbierze Przedmiot umowy wskazując na 

wady w protokole i termin ich usunięcia (zachowując prawo do wykonawstwa 
zastępczego oraz kar umownych), 

2) jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać 
użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może 
odmówić odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz 
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania 
lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym 
staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu. 



 
§ 8 

Kary umowne 
 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy –  

w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w §6 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

c) za rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, 

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub 
Dostawcy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa                      
w § 6 ust. 1 umowy,  

e) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, 

f) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy                              
w wysokości 2.000 zł za każdy taki przypadek, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000 zł za 
każdy taki przypadek, 

h) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych robót niż wskazane w ofercie 
bez zgody Zamawiającego lub za wykonywanie robót przez innych Podwykonawców 
niż wskazani w ofercie na zasoby których Wykonawca powołał się w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu bez zgody 
Zamawiającego, w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto o którym 
mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek, 

i) w przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców, przy 
realizacji przedmiotu umowy, osób na umowę o pracę, jeżeli wykonywane przez te 
osoby czynności podczas realizacji zamówienia, będą polegały na wykonywaniu 
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), w wysokości 500 zł za każdą niezatrudnioną 
osobę. Kara jest naliczana za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym 
ujawniono brak zatrudnienia, 

j) w przypadku niedotrzymania terminu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów 
wymaganych na podstawie §13 ust. 3 Umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie,                  
a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

4. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 6 ust. 1, bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do 
zapłaty. 

5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 

30 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1. 



 

§ 9  
Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy 
na okres …… miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

2. Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat.  

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad                          
i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia 
przez Zamawiającego, lub jeżeli Zamawiający wyznaczy inny termin, w tym terminie. Okres 
gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

4. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, 
Wykonawca usunie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia, lub jeżeli 
Zamawiający wyznaczy inny termin, w tym terminie. 

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 w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może naliczyć karę umowną oraz 
zachowując roszczenie o odszkodowanie zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 
§ 10 

Zmiana umowy 
 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający 
przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) jest niedopuszczalna. 

3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: 

1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji: 
a) wystąpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi, 

terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne 
nieprzewidywane w dokumentacji przetargowej;  

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jako niekorzystne 
warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury 
niższej niż -50C, a także opady atmosferyczne (śnieg, deszcz) trwające co najmniej 
3 dni. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy 
(robót) dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonując odpowiednich wpisów do 
dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. 
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne 
zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – 
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w ogóle bądź bez ponoszenia 
niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, 
deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne 
Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku 
budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za 



niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej 
temperatury dziennej;  

c) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: 
wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę 
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych 
Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów 
budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego 
podmiotu, brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie 
w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy), wystąpienie okoliczności których strony nie były 
w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; 

d) konieczności lub woli Zamawiającego udzielenia robót dodatkowych, których 
wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie; 

e) uzasadnionym będzie wykonanie robót zamiennych, które będą miały wpływ na 
wykonanie Umowy o zamówienie /lub będą niezbędne do wykonania robót 
podstawowych; 

f) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do 
dokonania odbiorów robót, czy też opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub 
osobom trzecim stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy; 

g) wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym 
orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia 
życia lub zdrowia na budowie, konieczności prowadzenia prac archeologicznych; 

h) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie 
energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, 
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne 
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza 
kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec; 

i) odmowy lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji publicznej lub inne 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę. 

j) wystąpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci 
i innych nieprzewidzianych przeszkód które będą kolidowały z wykonaniem robót.  
- Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w lit. a-j, 
może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody.  

2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 
w szczególności z powodu możliwości zaniechania wykonania części prac z uwagi na 
fakt, iż ich wykonanie nie jest niezbędne do realizacji tej inwestycji  
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio 
pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace. 
Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane 
zawarte w kalkulacji uproszczonej stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy, 
a w przypadku braku wystarczających danych w tym dokumencie uwzględnione 
zostaną cenniki i inne konieczne dane publikowane w katalogach Sekocenbud na 
moment zawarcia Umowy. Niezależnie od powyższego zamawiający ma prawo ustalić 
wysokość kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego 
rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, jeżeli pomniejszenie zakresu Umowy nie 
będzie możliwe na podstawie wytycznych o których mowa wyżej; 
3) zmiana polegająca na: 

a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) wskazanej 
w ofercie – innemu podwykonawcy niż wskazany w ofercie; 

b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia 
(zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia,  



- po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań 
specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez 
podwykonawców (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

4) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez 
Wykonawcę w ofercie zgodnie z §4 Umowy; 

5) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał 
się na zasadach określonych w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem że Wykonawca wykaże 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca za zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego 
postępowania. (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 

6) zmiany Umowy (w tym również jej załącznika jakim jest Dokumentacja projektowa) 
w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących 
sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 
je przygotowano lub nakazów organów administracji publicznej, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych sieci (instalacji etc.) lub nieprawidłowo 
zinwentaryzowanych sieci (instalacji, etc) lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia Siły wyższej o której mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. g Umowy, 
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

h) woli Zamawiającego dokonania zmian, w szczególności, gdy zmiany mogą się 
przyczynić skrócenia terminu wykonania robót, obniżenia kosztów wykonania 
Umowy po stronie Zamawiającego, bądź uzyskania innych dodatkowych 
korzyści dla Zamawiającego w stosunku do korzyści wynikających z Umowy 
przed zmianą; 

- Wskazana powyżej zmiana Umowy będzie niedopuszczalna, jeżeli miałaby 
prowadzić do zastosowania materiałów o jakości niższej niż wymagana na 
podstawie Umowy lub zmiana połączona byłaby z roszczeniem Wykonawcy  
o zwiększenie wynagrodzenia, przekraczającym 15% wartości o której mowa 
w §6 ust. 1 wynikającej z oferty Wykonawcy; 



7) zmiana Umowy umożliwiająca wprowadzenie na teren budowy (podczas 
wykonywania tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych 
materiałów, w tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego 
przez Zamawiającego podmiotu (w tym podmiotu wybranego w wyniku uprzednio 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie ustawy Pzp) w celu wykonania robót lub innych prac nieobjętych 
Umową. Zmiana ta może być poprzedzona wstrzymaniem prac Wykonawcy przez 
Zamawiającego na części terenu Robót, z jednoczesnym przekazaniem tej części 
terenu Robót Zamawiającemu na czas prowadzenia prac przez innego 
Wykonawcę. (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 

8) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku zmiana wysokości 
wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie 
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do 
części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku 
od towarów i usług. W przypadku tej zmiany wartość wynagrodzenia netto 
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 

4. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony 
muszą wyrazić zgodę się na zawarcie aneksu).  

5. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest 
także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności 
zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności 
zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest 
skorzystać z innych form zabezpieczenia.   

6. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, 
a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, 
w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 
Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź 
zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do 
umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo 
też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz 
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania 
przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu 
umowy.  

7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany 
danych: związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, danych 
teleadresowych, danych rejestrowych, będące następstwem sukcesji uniwersalnej po 
jednej ze stron Umowy. 

8. Zamawiający zastrzega, iż jeśli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o których 
mowa w §10 dojdzie do ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, 
minimalna wartość świadczenia stron wynosi 70%  wartości Zamówienia. 

 
 

§ 11 

Zmiana umowy w związku z COVID-19  
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym 
w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, 
sposobu płatności) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub 
uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w 
związku z występowaniem COVID-19 lub innego zagrożenia epidemiologicznego. 

2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ 



wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do 
informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą 
dotyczyć w szczególności: 
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w 
realizacji zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie 
kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w 
styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19,  
zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z 
orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, 
lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu 
rozprzestrzeniania się COVID-19. 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o 
których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych m.in. sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian; 

4) wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw produktów, komponentów 
produktu lub materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

5) trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 
6) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy; 
7) okoliczności, o których mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
2a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z 
realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których 
mowa w ust. 1, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub 
oświadczenia tych wykonawców. 

3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie tej umowy. 

4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 
których mowa w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z 
wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 
wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, 
3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy, 
- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 
wartości pierwotnej umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 
których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w 
uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 



6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas 
trwania skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody. Strona wnioskująca o 
zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 
na należyte jej wykonanie. 

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 
COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która 
jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają 
odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy 
lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób 
wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń  

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia 
powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają 
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania 
tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy 
zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

9. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 
wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, z 
wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić 
zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w 
związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o 
którym mowa w ust. 10, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ 
terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 
120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

11. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 
w okresie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z 
zabezpieczenia, o którym mowa w tym ustępie, o ile wykonawca, na 14 dni przed 
upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub 
wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez 
zamawiającego. 

12. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 
w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 
120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w 
związku z COVID-19. 

13. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 10-13, dzień odwołania ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych 
terminów. 

 
§ 12 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w 



tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
lub wskazaniami Zamawiającego. Warunkiem odstąpienia od umowy jest wezwanie 
Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie 
dłuższym niż 14 dni kalendarzowych i bezskutecznym upływie powyższego terminu, 

4) jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 
okoliczności określonych w dokumentach zamówienia, 

5) wystąpiła konieczność wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której 
mowa w § 6 ust. 1 umowy.  

6) Wykonawca nie wykonuje obowiązków w zakresie zawarcia umów ubezpieczenia 
lub utrzymywania (opłacenia) zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawia 
dowodów na zawarcie i opłacenie takich umów, stosownie do zobowiązań Wykonawcy 
w tym zakresie wskazanych w § 4 ust 7 pkt 18 Umowy. 

7) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp - w takim 
wypadku Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie przesłanek 
wykluczenia określonych w dokumentacji postępowania, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, 
że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać 
wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. 

3. Umowne prawo odstąpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 może 
zostać zrealizowane w terminie do dnia zakończenia robót wskazanym w § 2 ust. 2.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca 
ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia                    
i własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 
przeprowadzić odbiór jednostronny. 

6. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia                  
o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu 
budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 
urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 
majątku Zamawiającemu. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót 
przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu 



budowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na 
swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 
obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu                             
o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót. 

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć  w terminie 14 dni od 
dnia uzyskania wiedzy o zaistnieniu przesłanki warunkującej uprawnienie do odstąpienia 
od umowy. 

 
§13 

Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy oraz sankcje  
z tytułu niespełnienia tych wymagań 

 
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie 
osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie 
budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby,  
w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę – polegające 
na: 
a) przygotowaniu terenu pod budowę, prace rozbiórkowe 
b) wykonywaniu robót budowlanych (m.in. robót dekarskich), 
c) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiałów 

budowlanych, sprzątanie terenu budowy. 
2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji 

zamówienia. Ww. wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio prace 
określone w ust. 1, a nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem powyższych prac 
przez inne osoby. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni roboczych) 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 punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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, imion i nazwisk 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 ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

5) oświadczenia zatrudnionego pracownika. 
4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 

zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 
Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania 
wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie również 
w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności 
będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. ). 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogów w zakresie 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 
kary umownej zgodnie z §9 ust. 1 lit i, j Umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności.   

6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 
dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1. 

 
 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

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

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy                     

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2019 ze 
zm.), ustawy   z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 
zm.)  oraz Kodeksu cywilnego. 

3.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

4.  Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1) załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
2) załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                            WYKONAWCA: 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)

