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Załącznik nr 6 do SWZ 
egzemplarz nr ....  

sprawa nr RIRG.271.1.2022 

 
UMOWA nr ............... /projekt/    

zawarta w Drzycimiu w dniu ................. roku pomiędzy: 
 

Gminą Drzycim zwaną w dalszej części umowy „ Z A M A W I A J Ą C Y M “  

z siedzibą 86 – 140 Drzycim ul. Podgórna 10, NIP: 559-10-05-396 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Drzycim – Mariana Krywalda, 

oraz Skarbnika Gminy – Joannę Riesop – udzielającą kontrasygnaty 

a  

firmą .........................  zwanym  w dalszej części umowy „W Y K O N A W C Ą” 

z siedzibą ..........................., NIP ............................., REGON ....................................  

reprezentowanym przez ............................................................... ................................. 

 

 
ZGODNIE  Z  NINIEJSZĄ  UMOWĄ  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

(zwaną dalej  “umową”)  
Strony  uzgadniają, co następuje: 

 
§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  – dalej ustawa PZP, „ZAMAWIAJĄCY” zleca, a 

„WYKONAWCA” przyjmuje do wykonania I część zadania pn.:  

„Modernizację przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, 

gmina Drzycim, na działce nr 41/18”  

obejmującą swoim zakresem  

Modernizację przystani kajakowej w miejscowości Gródek  

zwaną w dalszej części umowy przedmiotem umowy. 

2. Integralną część umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy; 

2) kosztorys robót dostarczony przez Wykonawcę; 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 

4) dokumentacja zgłoszeniowa robót budowlanych (dalej - dokumentacja projektowa) oraz Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje                                                                                               

niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
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budowlanych, zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, złożoną ofertą oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy zachowaniu zawodowej staranności. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia posiadają aktualne gwarancje, 

świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

7. Zamawiający ma podczas realizacji inwestycji stałe prawo wstępu na własne ryzyko na plac budowy z zastrzeżeniem 

przestrzegania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. 

8. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z warunkami lokalnymi dla realizacji inwestycji, w 

tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza budowy; możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media; 

z możliwościami dojazdu do terenu budowy w tym ze stanem dróg dojazdowych itp. i w związku z powyższym nie wnosi i nie 

będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany w terminie 7 miesięcy od daty przekazania terenu 

budowy przez Zamawiającego.  

Przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami do wykonania niniejszej umowy, w tym 

dziennika budowy nastąpi do 10 dnia  po podpisaniu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższego terminu i wykonać przedmiot umowy w terminie zapisanym w niniejszej 

umowie. Wykonawca wykona pełny zakres przedmiotu Umowy w terminie 7 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca będzie wykonywał prace zgodnie ze sporządzonym przez siebie i zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo – finansowym  

3. Za datę ukończenia przedmiotu umowy uważa się datę odbioru końcowego całości przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższego terminu i wykonać przedmiot umowy w terminie zapisanym w niniejszej 

umowie 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto 

w wysokości .............. zł (słownie: ..................), 

w tym wynagrodzenie netto w wysokości ................... zł (słownie: .........................)  

plus obowiązujący podatek VAT w wysokości .................. zł (słownie: ...............................). 

Powyższa kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem i przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy 

oraz obowiązujący podatek VAT. 

1a. Wynagrodzenie wypłacone zostanie w formie dwóch płatności częściowych oraz płatności końcowej. Zasady 

płatności wynagrodzenia określone zostały w § 7 niniejszej umowy. 

2. Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie należności dla Wykonawcy za wykonane czynności niezbędne 

dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu 

zawiera w szczególności: koszty wykonania robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robót 

przygotowawczych, porządkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania pracowników dla wypełnienia Umowy, zakupu i dostawy 

wymaganych dla wykonania przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, 

utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, dokumentacji 

powykonawczej i innych opracowań wyszczególnionych w treści Umowy, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań 

i odbiorów, koszty ewentualnego zajęcia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty opłat urzędowych, koszty 
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ubezpieczeń, koszty zajęcia pasa drogowego i inne koszty związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.  

3. Rozliczenia za wykonane części robót odbywać się będą zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 

rzeczowo – finansowym, który stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w którym strony w szczególności określą, które prace będą 

podlegały odbiorowi częściowemu.  

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, po uzyskaniu pozytywnej 

pisemnej opinii Inspektora Nadzoru  pod warunkiem, że zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego nie będzie prowadzić do 

nieuprawnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Cena ryczałtowa obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu sprawdzenia przedmiarów robót. 

5. Rozliczenia za wykonywanie przedmiotu Umowy będą realizowane w walucie polskiej. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.  

7. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku 

dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony.  

8. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę ( konsorcjum ) – rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur 

wystawianych przez Pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych 

partnerów konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, w taki 

sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.  

9. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę trzecią. Wykonawca nie może, 

bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy należy: 

1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wszelkimi dokumentami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy. 

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

3) Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy. 

4) Dokonanie płatności nastąpi zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy oprócz określonych w innych postanowieniach umowy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie i zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia 

i załącznikach, obowiązującą technologią, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, prawem budowlanym i 

sztuką inżynierską, wiedzą techniczną, zaleceniami Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego; 

2) Wykonawca ma obowiązek wykonania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych – jeżeli jest wymagany; 

3) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, opracować i uzgodnić z 

zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie służył m.in. do oceny 

zgodności wykonywanych przez Wykonawcę robót oraz ustalania płatności częściowych i płatności końcowej. Wykonawca 

opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie uwzględniał m. in. :  

a) podział zamówienia na poszczególne zadania wykonawcze;  

b) wartości poszczególnych zadań; 

c) kolejność i terminy realizacji zadań; 

d) harmonogram powinien być wykonany, w takim stopniu szczegółowości, aby wynikały z niego roboty objęte 

poszczególnymi płatnościami częściowymi i płatnością końcową; 
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e) w ramach podziału robót należy w pierwszej kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty 

wykonywane przez Podwykonawcę/Podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo; 

f) harmonogram powinien być wykonany, w takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość 

wyodrębnienia z Harmonogramu rodzaju i wartości robót, które zostaną powierzone Podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy. 

4) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

5) wykonanie niezbędnych robót tymczasowych, towarzyszących, zabezpieczeniowych niezbędnych do zrealizowania robót 

podstawowych; 

6) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - polisa oraz 

inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny być ważne w terminie realizacji przedmiotu zamówienia;  

7) zapewnienie i zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy; 

8) Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.  

9) uzyskanie pozwolenia na wejście w teren i poniesienia kosztów z tym związanych; 

10) zapewnienia bieżącej obsługi saperskiej, archeologicznej, nadzoru przyrodniczego na własny koszt w razie potrzeby; 

11) sfinansowanie wykonania projektu i wdrożenia czasowej organizacji ruchu, oznakowania terenu budowy - jeżeli takie jest 

wymagane.  

12) uzyskanie u zarządcy drogi pozwolenia na dojazd i wyjazd z budowy, jeśli takie jest wymagane. 

13) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

14) zabezpieczenie terenu robót pod względem bezpieczeństwa oraz przed innymi ujemnymi oddziaływaniami w trakcie 

robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i starannością uwzględniającą zawodowy charakter 

działalności w tym za skutki finansowe, przez cały okres trwania robót;  

15) zapewnienie kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane – zmiana 

tych osób może być dokonana wyłącznie na osoby o kwalifikacjach wymaganych w warunkach udziału w postępowaniu;  

16) zgłoszenie inspektorowi nadzoru do zaakceptowania, przed dostarczeniem na plac budowy, planowanych do 

wbudowania materiałów i urządzeń oraz przedstawienie dokumentów pozwalających na ich zastosowanie i wbudowanie 

(atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości itp.), 

17) na żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego przedłożenie świadectw kwalifikacyjnych dla stosowanych materiałów 

i urządzeń oraz umożliwienie dokonania kontroli pochodzenia stosowanych materiałów w trakcie robót; 

18) umożliwienie Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru przeprowadzania kontroli wykonywanych prac i dostarczanych 

materiałów; 

19) na żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego usunięcie materiałów nie odpowiadających normom jakościowym; 

20) jako wytwórcy odpadów - zapewnienie na własny koszt składowania, transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 

lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących mieć wpływ na termin realizacji zadania;  

22) ponoszenie kosztów zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych do wykonania robót; 

23) zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonanych robót i materiałów przeznaczonych do ich wykonania do 

dnia zakończenia odbioru końcowego robót; 

24) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie 

Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru 

i ilości zużytych materiałów; 

25) dbanie o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy. 

26) prowadzenie robót i dowóz materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i 

ciągów komunikacyjnych. 
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27) po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych 

lub użytkowanych przez Wykonawcę; 

28) dokonanie na własny koszt naprawy wszelkich zniszczeń powstałych w wyniku prowadzonych robót; 

29) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym 

niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

a) 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 mające związek z prowadzonymi robotami, 

b) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy, 

c) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami,  

d) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury znajdujących się 

na terenie robót. 

5. Ubezpieczenie: 

a) Wykonawca jest zobowiązany posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia 

b) polisa oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny być ważne w terminie realizacji umowy; 

c) Wykonawca jest zobowiązany okazać zamawiającemu na każde jego żądanie oryginał polisy potwierdzający zawarcie 

umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie; 

d) Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu 

umów lub umowy ubezpieczenia. 

 

§ 5 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

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

Inspektorzy nadzoru Zamawiającego działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane.  

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne 

do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy. 

3. Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy Zamawiający wyznacza następujące osoby: 

1/ ................. 

2/ ................. 

4. Przedstawicielem  Wykonawcy  na   budowie   będzie  .................................... – kierownik budowy, działający w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, dostępu 

do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszej umowy przy pomocy 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

2. Realizacja części zamówienia przez Wykonawcę może nastąpić jedynie na podstawie pisemnej odpłatnej umowy zawartej 

pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami. 
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Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami może pod rygorem jej nieważności obejmować 

tylko bezpośredni rezultat, który stanowić będzie wykonanie fragmentu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotem 

umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami nie mogą być umowy, których wynik n ie podlega 

odbiorowi przez Zamawiającego i ocenie w zakresie należytego wykonania zamówienia. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 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 umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

4. 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 spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany 

wykazać zamawiającemu, że: 

➢ 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. 

5. Przepisu ust. 4 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 (chyba, że w toku postępowania weryfikowane 

były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy 

Pzp). 

6. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz umów zawieranych 

między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

7. 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. 

8. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w 

rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

9. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej 

umowy oraz będzie zawierać w szczególności:  

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) zakres robót przewidzianych do wykonania;  

c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy ; 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

e) wynagrodzenie 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) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa 

w § 11 ust. umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy 

czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, 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.  

11. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej 
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pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

12. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 

całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa 

w § 6 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu, poświadczoną przez 

przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym 

uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

14. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej 

umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.  

15. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do 

umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

b) będzie zobowiązywała podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia, do których zobowiązany jest 

Wykonawca; 

c) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

d) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez 

zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego;  

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 zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową 

lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

g) będzie zawierała 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 

16. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o podwykonawstwo jak i zmianach 

umów o podwykonawstwo.  

17. 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.  

18. Wykonawca, podwykonawca, 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 z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

określonej w § 3 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

19. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie  o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

20. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 18 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający 

informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

21. Procedurę, o której mowa w § 6 ust. 18 i 20 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

22. 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.  
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§ 7 

ZASADY PŁATNOŚCI  

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową. 

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywać fakturami częściowymi (przejściowymi) 

tj. dwoma fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, przy czum procentowa wartość faktury końcowej nie może 

wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

Rozliczenie częściowe, wskazane w niniejszym ustępie, dopuszcza złożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dwóch faktur 

częściowych, przy zachowaniu ciągłości rozliczenia na podstawie protokołów stanu i wartości.  

Podstawą wystawienia faktur częściowych będą oryginały protokołów częściowych odbioru robót, potwierdzone przez 

upoważnionych przedstawicieli stron. Faktura częściowa płatna będzie w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia do 

Zamawiającego. 

Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót, potwierdzony przez upoważnionych 

przedstawicieli stron. Faktura końcowa płatna będzie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

3. Wykonawca wystawi fakturę na płatnika, którym jest: 

Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, 86 – 140 Drzycim, posiadająca numer NIP 559 – 10 – 05 – 396. 

Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy, które Zamawiający będzie weryfikował w prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej (KAS) Wykazie podatników VAT. W przypadku braku danych Wykonawcy w Wykazie podatników VAT 

płatność zostanie wstrzymana do czasu wyjaśnienia przyczyn. 

Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

Minimum 7 dni przed wystawieniem faktury przez Wykonawcę ma on obowiązek poinformować Zamawiającego o chęci złożenia 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

4. Do przedkładanych Zamawiającemu faktur częściowych Wykonawca jest zobowiązany załączyć każdorazowo oświadczenia 

częściowe lub oświadczenia końcowe, od wszystkich zgłoszonych podwykonawców/dalszych podwykonawców (z wyłączeniem 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, z którymi zostało już dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze złożonym 

oświadczeniem końcowym) o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych należności. Oświadczenia jw. winny być podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

5. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenia końcowe podwykonawców i dalszych 

podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym 

rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową (z wyłączeniem oświadczeń końcowych uwzględnionych przy 

poprzednich płatnościach).  

6. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 termin zapłaty faktury nie rozpoczyna biegu. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty części wynagrodzenia określonego w fakturze końcowej, w przypadku braku 

przedłożenia wszystkich oświadczeń końcowych, jeżeli między Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą dojdzie 

do sporu w zakresie zapłaty należności, o ile Wykonawca udokumentuje istnienie sporu. Termin zapłaty faktury końcowej (w części, 

co do której przedłożono oświadczenia końcowe i jest ona bezsporna) rozpoczyna bieg z datą uznania istnienia sporu przez 

Zamawiającego.  

7. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane 

i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

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, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
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zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

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

podwykonawcy. 

10. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, 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. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

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

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

14. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców oraz dalszych podwykonawców za 

wykonane przez nich roboty budowlane: 

a) jeżeli roboty budowlane objęte fakturą wystawioną Zamawiającemu przez Wykonawcę były wykonywane przez 

podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców), do faktury rozliczeniowej z Zamawiającym Wykonawca 

przedłoży oświadczenia podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie 

Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia, 

b) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) robót 

budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich 

podwykonawców w związku z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie 

sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie 

stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Wstrzymana 

płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez 

przedstawienie stosownych dokumentów, ze należne płatności zostały wykonane. 

15. 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 PZP nie stanowią 

inaczej. 

 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za 

przedmiot umowy, tj. kwotę .................. zł (słownie: .........). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w 

formie: ............................................ 

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy jest przeznaczone na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi za wady. 

3. Część zabezpieczenia (70%) zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i przekazaniu 

https://administracjastandard.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.210.0001740,USTAWA-z-dnia-23-kwietnia-1964-r-Kodeks-cywilny.html
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Zamawiającemu. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi lub gwarancji jakości. 

 

§ 9 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy na okres ....... 

miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

2. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przed zakończeniem gwarancji do zgłoszenia odbioru pogwarancyjnego, a w przypadku nie 

zgłoszenia do odbioru pogwarancyjnego, gwarancja ulega przedłużeniu aż do terminu dokonania odbioru pogwarancyjnego.  

4. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami  techniczno – budowlanymi. 

2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót; 

3) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze 

końcowym. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie: 

a) jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu, niezwłocznie, nie później 

niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia w drodze e-mail wady lub awarii; 

b) w przypadku awarii zastosowanych urządzeń, których konieczna staje się wymiana lub oddanie do serwisu 

naprawczego, Wykonawca zainstaluje niezwłocznie urządzenia zamienne umożliwiające użytkowanie obiektu o 

parametrach nie gorszych niż pierwotnie zastosowane urządzenia; 

c) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron; 

d) usunięcie wad zostanie stwierdzone protokołem; 

e) w przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na 

nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. 

f) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego, w skutek wady przedmiotu 

objętego gwarancją, Zamawiający z przedmiotu nie mógł korzystać. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.                           

                      

§ 10 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie robót od dnia protokolarnego 

przejęcia terenu robót do dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.  

2. Strony ustalają, że swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy kształtować będą 

na zasadzie odpowiedzialności w formie kar umownych określonych w kolejnych postanowieniach umowy. Kary umowne oblicza 

się od wartości brutto zamówienia 

3. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 

20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy; 

b) za każdy dzień zwłoki wykonania i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu w wysokości 0,3% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3% wartości 
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wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 

przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia; 

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

w wysokości 10.000,00 zł. za każdy przypadek, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub projektu jej zmiany – w wysokości 20.000,00 zł. za każdy przypadek, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 

wysokości 10.000,00 zł. za każdy przypadek, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

w wysokości 10.000,00 zł. za każdy przypadek, 

h) za dopuszczenie do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca 

lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca/dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie 

z zasadami określonymi umową – w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za 

każdą taką nieprawidłowość; 

i) niespełnienie przez Wykonawcę,  podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o  pracę  osób wykonujących wskazane w § 11 umowy czynności - w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek naruszenia;  

niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez    Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie również, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w § 11 umowy czynności; 

kara ta przysługuje także w przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione  podmioty, że 

Wykonawca   lub   podwykonawca/dalszy podwykonawca   nie zatrudnia  lub   nie zatrudniał na podstawie umowy o pracę 

osób  wykonujących wskazane w § 11 umowy czynności; 

j) w przypadku nieprzedłożenia/okazania potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia lub innego dokumentu 

ubezpieczeniowego, o których mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy, oraz potwierdzenia opłacenia należnych z tego tytułu 

składek, na żądanie Zamawiającego, w wysokości 10.000,00 zł. za każdy przypadek; 

k) za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu któregokolwiek z dokumentów lub oświadczenia, wskazanych w rozdziale XX 

pkt 7 SWZ w wysokości 0,3 % wartości całkowitej zadania. 

4. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 14 umowy. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

ust. 1 umowy.  

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy poprzez 

pomniejszenie należnego wynagrodzenia umownego, bez wezwań do zapłaty i wyznaczania dodatkowego terminu na ich zapłatę. 

Jeżeli potrącenie to nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania do zapłaty. 

 

§ 11 

KLAUZULA SPOŁECZNA 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) – dalej k.p. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu 
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przepisów k.p. osób - pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz inne czynności niezbędne do 

wykonania zamówienia na podstawie przedmiaru robót (prace ogólnobudowlane, rozbiórkowe, ziemne, wszelkie prace 

instalacyjne, roboty budowlane porządkowe oraz związane z zabezpieczeniem BHP itp.). 

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie lub osób 

posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów,   w tym kierownika budowy, kierowników robót, geodety.   

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni,  zobowiązuje się 

przedłożyć Zamawiającemu, aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 2 są zatrudniane przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną przez do reprezentowania 

Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem 

odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane powyżej czynności.  

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym 

niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę:  

a) oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę pracownika zatrudnionego, odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę,  

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy;  

c) 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 RODO (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; wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które 

podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów 

RODO; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. rozporządzenia.  

d) 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; 

6. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do :  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

7. Wykonawca przedkładając na podstawie art. 464 ustawy PZP projekt umowy o podwykonawstwo, w przypadku, gdy realizacja 

umowy obejmuje zakres i te czynności, które wymuszają zawarcie umowy o pracę (jeżeli wynika ten obowiązek z k.p.) ma 

obowiązek uwzględnić w takiej umowie/projekcie umowy wymagania zawarte w niniejszej SWZ.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 



 13 

9. Przepisy § 11 umowy stosuje się odpowiednia do dalszych podwykonawców. 

10. Sankcje za naruszenie postanowień § 11 umowy określono w § 10 ust. 3 lit. i umowy.  

 

§ 12 

ODBIORY ROBÓT 

1. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Zamawiającego. Wykonawca powinien 

umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego w formie pisemnej lub e-mailem na trzy dni przed terminem, kiedy 

roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a Zamawiający powinien w ustalonym terminie stawić się w 

celu odbioru tych robót. 

3. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek 

pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę. 

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót zakrytych, o 

ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości tych robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan 

poprzedni.     

5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru na piśmie zawierającym również 

potwierdzenie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót zgłoszonych do odbioru.  

6. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru niezwłocznie po zawiadomieniu o jego gotowości do odbioru.  

Czynności odbiorowe winny zakończyć się w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości 

do odbioru robót. Zamawiający jest zobowiązany do czynności odbiorowych z zastrzeżeniem zawarcia w protokole tych czynności 

wszystkich ujawnionych wad wraz z terminami ich usunięcia i oświadczenia Zamawiającego, że w przypadku nie usunięcia 

opisanych wad w zakreślonym terminie skorzysta z uprawnienia polegającego na powierzeniu usunięcia wad osobie trzeciej na 

koszt wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, także tych, które nie zostały podniesione przez Zamawiającego w toku 

badania odbiorowego. Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany wystąpić ponownie o dokonanie odbioru przez 

Zamawiającego. 

7. W odbiorze robót uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Z odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek przedmiotu umowy.                         

9. W ciągu 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

a) dokumentację powykonawczą (atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiały i urządzenia, oraz karty gwarancyjne 

urządzeń, karty techniczne, autoryzacje itp.), 

b) wymagane dokumenty, protokoły, uzgodnienia, instrukcje, decyzje i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę, sprawdzeń, uzgodnień i badań, 

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, która winna zawierać dane techniczne (wielkości, długości, ilości) jeżeli 

jest wymagana ze względu na rodzaj , 

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z                                                                                                    

projektem budowlanym oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 

e) kosztorys powykonawczy wykonanych robót budowlanych. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, 

w szczególności jeżeli:  

1) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy zostaną wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, 

dokumentacją projektową lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

2) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały 

atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania; 
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3) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu; 

4) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 12 ust. 9 umowy; 

a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru robót. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie wad ujawnionych w trakcie czynności 

odbiorowych wówczas Zamawiający jest uprawniony do dalszego żądania usunięcia wad przez Wykonawcę. Zamawiający jest, w 

takim przypadku w szczególności, uprawniony do powierzenia usunięcia wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wyłączny 

koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich wykonania. 

12. Postanowienia określone w ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych. 

 

§ 13 

ZMIANY UMOWY 

1.  Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej. 

2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c , 3,4 oraz ust. 2 ustawy PZP, przewiduje się możliwość dokonania 

zmian postanowień umowy w stosunku do oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 

1) terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach: 

a) jeżeli przyczyny z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub 

będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; 

b) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, 

ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego 

zobowiązań umownych, wystąpienia warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, 

terenowych,    w szczególności: 

-  klęsk żywiołowych; 

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza 

poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (w tym 

oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; 

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów; 

-   niewypałów i niewybuchów; 

-   wykopalisk archeologicznych; 

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, 

kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.); 

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności 

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

(bunkry, fundamenty itp.); 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji; 

d) konieczność wykonania dokumentacji zamiennej 

e) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność; 

f) w przypadku działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych 

przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; 

g) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą  – o czas, jaki 

minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy; 

h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

wykonawcy; 

i) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego, 

j) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy i termin zakończenia robót, na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, 

które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 

k) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności, 

2) technologii wykonania robót budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

b) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w 

szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji; 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 

e) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie: 

- zmiany technologii  wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej; 

- zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych 

w  dokumentacji projektowej; 

f) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany 

w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców; 

g) zaistnienie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z określonym zakresem w SWZ nie 

jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wykonania dokumentacji zamiennej, 

h) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, 

i) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub 

rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie 

po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót budowlanych, 

j) jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca 

wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę, 

k) rezygnacja z części robót lub zmiana ich ilości; 

3) zmiany osób wymienionych w § 5 niniejszej umowy; 
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4) zmiana stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie); w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie 

ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego 

Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 

5) zmiana obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

6) każdorazowo dopuszczalne są zmiany umowy, o jakich mowa w art. 455 ustawy PZP. 

3. Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 2 zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania takiej zmiany. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lun okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia z wnioskiem, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych umową wraz z informacją uzasadniającą żądanie zmiany umowy. 

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 wraz z informacją uzasadniającą żądanie 

zmiany umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i 

przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

 

§ 14  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami 

umowy. Oświadczenie w sprawie odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem 

nieważności. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

3. Poza przesłankami wskazanymi powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z podwykonawcą zgodnie z umową; 

2) Wykonawca powierzył wykonanie robót podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody; 

3) organ egzekucyjny zajął wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania umowy; 

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót lub przerwał rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich 

przez 7 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami prawa lub niniejsza umową – pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do 

zmiany sposobu realizacji robót i wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji umowy. 

4. Odstąpienie od umowy z powodu okoliczności wskazanych w ust. 2 i ust. 3 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót przerwanych. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego: 

1) wstrzymania wykonywanych robót poza mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczenia przerwanych 

robót; 

2) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami oraz niezbędną dokumentacją w terminie 7 dni od 

odstąpienia od umowy. 

7. Koszty poniesione na zabezpieczenie robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi 

strona, która jest winna odstąpienia od umowy. 

.  
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§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Drzycim, z 

zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. 

Zamawiający oświadcza, ze realizuje obowiązki administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO także w 

zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy. 

2. Z racji zawarcia niniejszej umowy strony oświadczają, że bez zgody drugiej wyrażonej na piśmie nie mogą dokonywać cesji 

praw z niej wynikających. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu 

umowy.. 

4. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publiczne j. 

6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   
 
  Z a m a w i a j ą c y                                  W y k o n a w c a 
 
 
___________________                                                             ___________________ 
  
 

           
           ___________________________ 
           kontrasygnata Skarbnika Gminy 
 
  
 
      __________________________ 
        akceptacja  Radcy Prawnego 
 
 
 
Egz. Nr 1,2 – Zamawiający 
Egz. Nr 3 – Wykonawca     


