
(PROJEKT) 
Załącznik nr 11 do SIWZ 

 
Umowa nr ...... 

 
 

W dniu ............. 2020 r. w Poddębicach, pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. , ul. Parzęczewska 
29/35, 99 – 200 Poddębice, posiadającą nr identyfikacji podatkowej NIP 828-000-18-02, w imieniu 
którego działają: 
Włodzimierz Szymański – Prezes Zarządu 
Michał Srogosz – Wiceprezes Zarządu 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
...............................................................................................................................................................; 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. mając na uwadze art. 6 a – Prawa 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) została zawarta umowa następującej treści: 

 
§1. 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace dotyczące budowy sieci 
wodociągowej Balin – Sempółki i Ksawercin – Dominikowice w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Wykonanie prac o których mowa w ust. 1 będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj ”,                  
w następujących etapach: 
a) etap I - wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

robót budowlanych dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę; 
b) etap II - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej Balin – 

Sempółki i Ksawercin – Dominikowice. 
3.  W ramach czynności „zaprojektuj” (etap I) o której mowa w §1 należy wykonać: 

a) mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową robót budowlanych dla potrzeb 
uzyskania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 
pozwolenia na budowę - w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
(edytowalnej oraz pdf), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Rozwiązania projektowe na 
poszczególnych etapach projektowania w zależności od potrzeb oraz rozwiązanie projektowe 
końcowe przedkładane będą do oceny Zamawiającemu; 

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przez które 
należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do 
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót - po 1 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
(edytowalnej oraz pdf); 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - po 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz  
w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz  pdf); 

4. W ramach czynności „wybuduj” (etap II ) należy wykonać roboty budowie sieci wodociągowej Balin 
– Sempółki oraz Ksawercin – Dominikowice, które  obejmują:   
a) zakup i dostawę materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji robót; 
b) wykonanie robót ziemnych; 
c) montaż sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą; 
d) przeprowadzenie próby szczelności; 
e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego ( dotyczy również dróg gruntowych );  
f) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót. 

5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy użyciu 
swojego potencjału technicznego i pracowników, posiadanego sprzętu i materiałów przez siebie 
dostarczonych, które będą posiadały wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do 
powszechnego stosowania w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 
§2. 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją prac od dnia ich rozpoczęcia do dnia ich 
odbioru przez Zamawiającego. 



2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy w szczególności 
za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty cenowej, zapoznał się z wszystkimi warunkami, 
które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów - wyrobów budowlanych 
przez siebie dostarczonych. 

5. Wyroby budowlane, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w 
ustawie Prawo budowlane i posiadać aprobatę techniczną. 

6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań potwierdzających wymagania ust. 4, to Wykonawca obowiązany 
jest przeprowadzić te badania. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane wyroby budowlane, 
bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę 
zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty 
tych badań obciążą Zamawiającego. 

8. Zakończenie realizacji poszczególnych etapów zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 
9. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do 

rozpoczęcia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
10. Etap projektowania uznaje się za wykonany po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji w sprawie 

pozwolenia na budowę i podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru 
dokumentacji projektowej zatwierdzonej w Wydziale Budownictwa, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych Starostwa Powiatowego w Poddębicach. 

11. W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej - Wykonawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego terminie, termin ten nie może być 
dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i 
gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym. 

12. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego płatności, o której mowa w §8 ust. 2 pkt. 1 niniejszej 
umowy tj. za wykonanie dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy oraz 
do wszelkich egzemplarzy ww. opracowań sporządzonych w wykonaniu umowy na wszystkich 
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w 
szczególności polegającej na: 
1) wykorzystaniu opracowań do realizacji projektu, 
2) utrwalaniu, 
3) zwielokrotnieniu każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
4) wprowadzaniu do obrotu oryginałów albo egzemplarzy, na których opracowania utrwalono, a 

także użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
5) modyfikacji opracowań, w celu dostosowania go do innej działalności Zamawiającego, 
6) wykorzystaniu opracowań w celach reklamowych i promocyjnych. 

13. Przenoszone prawa autorskie uprawniają Zamawiającego do eksploatacji opracowań i ich 
egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami bez ograniczeń co do czasu oraz liczby 
egzemplarzy. 

14. Zamawiający jest również uprawniony do korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi bez 
konieczności uzyskiwania każdorazowo odrębnej zgody oraz zapłaty odrębnego wynagrodzenia. 
Zamawiający jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych przysługujących 
autorom tych opracowań. 

15. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte w wynagrodzeniu 
umownym którym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§3. 

Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 
a) do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji projektowej dla 
potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę; 
b) do dnia 15 września 2021 r. wykonanie II etapu robót budowlanych; 
 

§4. 
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy. 



§5. 
1. Wykonawca po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem 

technicznym warunkami lokalnymi, zapewnia że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, 
doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie 
w stanie należycie wykonać przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę, co 
najmniej 100 000,00 zł i że będzie ono kontynuowane i opłacane, od dnia zawarcia niniejszej 
umowy do dnia zakończenia niniejszego przedmiotu umowy, a na każde żądania Zamawiającego 
zobowiązany jest przedłożyć przedmiotową umowę ubezpieczenia. 

 
§6. 

1.  W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) rozpoczęcia robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu robót; 
2) zorganizowania socjalno-bytowego i produkcyjnego zaplecza robót; 
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do robót budowlanych wymaganego 

przepisami ustawy - Prawo Budowlane; 
4) prowadzenia Dziennika Budowy i udostępnianie go uprawnionym osobom celem dokonywania 

wpisów, zaleceń i potwierdzeń; 
5) wykonania wszelkich niezbędnych oznakowań i zabezpieczeń związanych z ewentualną 

czasową organizacją ruchu prowadzonych przez siebie robót oraz z ich bieżącą konserwacją; 
6) prowadzenia robót przez osoby uprawnione oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i p.poż., posiadające aktualne badania lekarskie, 
wyposażone w niezbędne narzędzia, odzież ochronną i sprzęt. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników podwykonawców; 

7) przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia ewentualnych umów zawartych z 
podwykonawcami robót; 

8) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a w 
szczególności pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz 
wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu 
umowy;  

9) zabezpieczenia terenu robót z zachowaniem najwyższej staranności, w tym wykonanie 
wszystkich czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca zobowiązany 
jest zabezpieczyć i  oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy; 

10) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt na okres realizacji przedmiotu umowy i na 
jej potrzeby zasilania terenu budowy w wodę i energię elektryczną (pobór wody i energii dla 
potrzeb budowy i zaplecza budowy należy opomiarować) oraz zapewnienia kontaktu 
telefonicznego z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie robót, oraz bieżące ponoszenie 
kosztów za zużyte media; 

11) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu robót w tym 
bezpiecznego dojścia i dojazdu do tego terenu; 

12) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, posiadających 
odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących wymaganych 
przepisami, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

13) zabezpieczania robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania siły 
wyższej; 

14) usuwania we własnym zakresie i na własny koszt zbędnych i niewykorzystanych materiałów 
poza teren robót, oraz zagospodarowania na własny koszt wytworzonych odpadów z 
przestrzeganiem przepisów formalno-prawnych wynikających z ustawy o odpadach. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez 
składowiska i dokonania stosownych opłat; 

15) zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o każdym 
przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania; 

16) zgłaszania przedmiotu umowy do odbiorów, robót zanikających lub ulegających zakryciu i 
odbioru końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach odbiorowych w przypadku 
niewypełnienia powyższego obowiązku, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 
odkrycia robót lub wykonania odkrywek niezbędnych do zbadania robót, a następnie 
przywrócenia ich do stanu pierwotnego na własny koszt Wykonawcy; 

17) kompletowania i stałego przechowywania na terenie robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
przepisami Prawa budowlanego, bieżącego przekazywania Zamawiającemu dokumentów 



pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbiorów. W 
przypadku wystąpienia jakichkolwiek braków w dokumentach budowy Wykonawca zobowiązuje 
się do ich natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami 
niniejszej umowy; 

18) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu na którym Wykonawca prowadził roboty, dotyczy 
to także dróg na których prowadzona będzie inwestycja;  

19) zorganizowanie i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienie stałych warunków 
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów 
bezpieczeństwa; 

20) dbania o należyty porządek, utrzymywania czystości zaplecza, dróg publicznych itp. oraz 
przestrzegania przepisów BHP na terenie robót, Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną 
odpowiedzialność przed Policją, i innymi służbami publicznymi; 

21) uzgadniania z Zamawiającym wprowadzanych zmian materiałowych przy zachowaniu 
standardów jakościowych materiałów zamiennych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego; 

22) przekazania Zamawiającemu kompletnej i właściwie sporządzonej dokumentacji 
powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej zawierającej; 

a) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania obiektu z projektem i doprowadzeniu 
do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

b) dokumentację powykonawczą z naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika robót 
ewentualnymi zmianami; 

c) protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie z STWiOR i obowiązującymi przepisami, atesty, 
aprobaty, deklaracje zgodności; 

d) dziennik budowy. 
2. Zamawiający zastrzega iż, Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 701 z póź. zmn). 

 
§7. 

1.  Wykonawca do realizacji niniejszej umowy ustanawia następujące osoby: 
a) Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, którym będzie ...................................................... 
b) Kierownika robót posiadającego uprawnienia w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, którym 
będzie:.................................................................................................................................. 

2. Kierownik robót działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tj. tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z póź. zmn.) ; 

3. Zmiana Projektanta, kierownika robót, który został zaakceptowany przez Zamawiającego do 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, może nastąpić na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą 
Zamawiającego. Proponowana osoba musi spełniać wymagania opisane przez Zamawiającego i 
nie wymaga aneksu do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie ciągłej obecności kadry kierowniczej na terenie prac 
podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową. Pod pojęciem kadry kierowniczej 
Zamawiający rozumie kierownika robót. 

 
§8. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie 
ryczałtowe netto w wysokości ……………….……………..zł. (słownie:………………………….). 
plus należny podatek VAT wg. obowiązujących stawek w wysokości …………………………..…zł. 

2. Na kwotę ryczałtową określoną w ust.1 składają się kwoty ryczałtowe poszczególnych robót 
obejmujące: 
1) za I etap prac o którym, mowa §1 ust.2 lit. a) w wysokości ........... zł, w tym VAT .................zł; 
2) za II etap prac o którym mowa w §1 ust.2 lit. b) w wysokości .........zł, w tym VAT…….........zł; 

3. Rozliczenia pomiędzy stronami będą dokonywane za każdy zakończony etap prac na podstawie 
protokołu odbioru potwierdzonego przez Zamawiającego, przy czym za zakończanie I etapu 
Zamawiający uznaje otrzymanie przez Zamawiającego decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. 

4. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy służący do rozliczenia przedmiotu umowy spełnia 
wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności ( split payment), tzn. że do w/w rachunku 
bankowego jest przypisany rachunek VAT. Faktura będzie zawierać specjalne oznaczenie w 
postaci zapisu: ”mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone 
w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 



5. Zamawiający informuje, iż płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności (split payment). 

6. Płatności za prawidłową realizację przedmiotu umowy będą dokonane przez Zamawiającego 
przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w fakturze w terminie 21 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca oświadcza, iż rachunek wskazany w 
fakturze został wskazany w zgłoszeniu indentyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym 
przez Wykonawcę do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście 
podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż rachunek wskazany przez Wykonawcę w 
fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez 
Wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w ust.4 niniejszego paragrafu, Zamawiający 
wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację przedmiotu umowy do czasu 
wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście 
oraz będzie spełniał warunki określone w ust.4. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa 
do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu 
płatności wskazanego w ust. 7 do 7-dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze 
rachunku spełniającego wymogi, których mowa w zdaniu poprzednim. 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust.4 i 6 okażą się 
niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia 
nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz 
zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności , ale nie 
wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń 
podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację 
przedmiotu umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków 
poniesionych na realizację niniejszej umowy w koszty uzyskania przychodu. 

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy jest przedstawienie dowodów zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji niniejszego przedmiotu umowy.  

10. Fakturę należy wystawić na: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach 
Sp. z o.o. , ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice, NIP 828-000-18-02;  

 
§9. 

1. Zamawiający będzie dokonywał: 
1) odbioru dokumentacji projektowej dla potrzeb pozwolenia na budowę i uzyskanie przez 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. pozwolenia na 
budowę w Wydziale Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa 
Powiatowego w Poddębicach, 

2) odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
a) odbiory te będą dokonywane w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia robót do 

odbioru przez Wykonawcę - wpisem do dziennika budowy; 
b) jeżeli Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, zobowiązany będzie do odkrycia tych robót lub wykonania otworów 
niezbędnych do zbadania robót. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo 
Wykonawca przywróci je do stanu poprzedniego. W przypadku natomiast, gdy roboty 
zostały wykonane niewłaściwie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób zgodny 
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i normami. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w ust. 9. 

3. Strony postanawiają że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 
częściowym, końcowym lub pogwarancyjnym wynosić będzie do 14 dni, chyba że w trakcie odbioru 
strony postanowią inaczej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzących do 
sprawdzenia zgodności zaprojektowanych parametrów przedmiotu umowy ze zrealizowanymi 
odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania wymaganych parametrów, 
koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca. 

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



1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

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

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

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz ustanowionego przez niego 
inspektora nadzoru o usunięciu wad. 

7. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót w ciągu 7 (słownie: siedem) dni od 
powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 

8. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani też z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych przez 
właściwe organy administracji architektoniczno- budowlanej. 

9. Podpisanie protokołu końcowego odbioru jest warunkiem dokonania rozliczenia końcowego przy 
czym wystawienie przez Wykonawcę faktury końcowej, o której mowa w §8 jest dopuszczalne 
jedynie po łącznym spełnieniu wszystkich warunków określonych w §6 ust.1,pkt)21. Niespełnienie 
któregokolwiek z podanych tam warunków powoduje, że wystawiona faktura nie wywołuje 
jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych dla Zamawiającego, a wskazana w niej kwota 
jest nienależna. 

 
§10. 

Podwykonawstwo 
(Zapis w przypadku nieangażowania podwykonawców) 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy robót). 

§10. 
Podwykonawstwo 
(Zapis w przypadku angażowania podwykonawców) 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale 

podwykonawców. 
2. Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując podwykonawców: 

………………………………………………………………………………… 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawcy/ów. 
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

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

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
b) gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni; 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 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 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane : 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia faktury lub 

rachunku. 



10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 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 zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
jeśli wartość każdej z tych umów jest większa niż 50 000,00 zł. 

12. W przypadku o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

14. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił wynagrodzenia 
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający ma prawo do powstrzymania 
się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności, przy czym 
część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota. 

15. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 
podwykonawców, iż należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego części), zostały 
podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz terminowo. 

16. W przypadku wykonywania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przez 
wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie. 

 
§11. 

1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego 
podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe 
potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a 
podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą. 

2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty 
przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną 
podwykonawcom. 

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

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

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

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo; 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 

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

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty 
wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 



9. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w 
dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania 
na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia. 

11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszych podwykonawców 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
dalszych podwykonawców lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom. 

12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. 

 
§12. 

1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia obejmującego 
wykonanie robót budowlanych są zobowiązani do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy 
o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z póź. zmn.). Obowiązek 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących 
czynności związane z robotami rozbiórkowymi, budowlano - montażowymi, ziemnymi, 
instalacyjnymi, porządkowymi w tym również operatorami sprzętu. 

2. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub 
umowy o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, o których 
mowa w ust. 1 zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia 
Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony 
wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali 
czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.   

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony 
jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania robót wobec Wykonawcy i 
podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający lub 
upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do: 
a) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykazu osób ze 

stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót, 
b) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1000), (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; 

c) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji, 

d) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania w/w wymagań. 

 
§13. 

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy są zobowiązane do 
zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 



1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego; 
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia ; 
c) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 500,00 zł licząc od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad; 
d) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w §13 ust.1 i 2 w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować 
naliczeniem kary umownej w wysokości 500,00 zł, a także zawiadomieniem Państwowej 
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę 
na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną, 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności, 
za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego z wyłączeniem 
okoliczności o których mowa w art.145 Prawa zamówień publicznych. 

2. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 
 

§14. 
1. Strony postanawiają, iż Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy gwarancji 

i rękojmi na wykonane prace. 
2. Termin gwarancji wynosi … miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, iż okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 
4. Okresy gwarancji będą liczone od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru przedmiotu 

umowy. Niniejsza umowa jest jednocześnie dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego. 

 
§15. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego tj.................................. zł (słownie: ......................................................), 
w formie ..............................................................… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% w kwocie .......................... 
(słownie: ................................) wniesione w formie ……………........... Zamawiający zwróci w ciągu 
30 dni od daty odbioru prac będących przedmiotem umowy na pisemny wniosek Wykonawcy. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% w kwocie ................................. 
(słownie: ..........................) wniesione w ........................... Zamawiający zwróci Wykonawcy nie 
później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 
§16. 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
Prawa budowlanego, ustawy - Pzp i inne przepisy szczególne właściwe w przedmiocie umowy. 

 
§17. 

Strony ustalają, iż sądem właściwym do rozpatrzenia ich ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§18. 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 
każdej ze stron. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


