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Załącznik 8 do SWZ 
UMOWA  Nr ............. 

  
zawarta w dniu ......................... roku w siedzibie Urzędu Gminy w Słupi, pomiędzy: 
Gminą Słupia, 96-128 Słupia REGON ......................., NIP ......................., reprezentowaną  przez 
.……………………… 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ………………………………………, zwaną w dalszej  części umowy 
„Zamawiającym” 
a 
...........................................................................................................................................  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
1. ....................................................................................................................................... 
 
w rezultacie dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, w trybie przetargu podstawowego art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) o wartości mniejszej niż progi unijne,  została 
zawarta umowa następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie „Przebudowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Słupi”, realizowane w ramach realizacji inwestycji z Rządowego Programu Polski 

Ład - Program Inwestycji Strategicznych p.n. „Przebudowa oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra". 
2. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków 
o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021r. oraz Wstępnej Promesy 
dot. dofinansowania inwestycji z powyższego Programu Nr 01/2021/4107/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021r. 
3. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest zgodna z warunkami wypłat dofinansowania z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które są wskazane w Promesie. 
4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujacych przebudowę 
oczyszczalno ścieków w miejscowości Słupia w ramach realizacji inwestycji z Rządowego Programu 
Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych p.n. „Przebudowa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra". Przedsięwzięcie 
realizowane będzie zgodnie ze Specyfikacją wykonaniai odbioru robót, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Um-
owy. 
5. W ramach przedmiotu zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest do przebudowy oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Słupia, polegającej na remoncie, modernizacji oraz dostawie urządzeń do Gminnej Oczysz-
czalni Ścieków, tj. min. 
1) demontaż istniejącego sita pionowego 
2) montaż pionowej kraty zgrzebłowej lub hakowej, 
3) montaż sita bębnowego, 
4) wyposażenie komory napowietrzania KN2, 
5) dostawa i montaż 3 szt. membran, 
6) dostawa i montaż pompy chemii, 
7) demontaż istniejącej stacji oraz montaż nowej półautomatycznej stacji dozowania polielektrolitu, 
8) wykonanie lub przebudowa rurociągów, 
9) wymiana przepływomierza ścieków oczyszczonych, 
10) czyszczenie komory KN1, 
11) modernizacja układu automatyki, 
12) wykonanie rozruchu technologicznego. 
6. Zakres prac obejmuje ponadto min.: 

a) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, 

b) dokonanie i uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, pozwoleń – jeżeli dotyczy 
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c) uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonywania robót bu-
dowlanych/remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

d) uzyskanie wszystkich innych decyzji niezbędnych do wykonania zamówienia wymaganych przepisami 
prawa, 

e) uzyskanie warunków technicznych z PGE Dystrybucja S.A. na zwiększenie przydziału mocy jeżeli 
zajdzie taka konieczność, 

f) zapewnienie przez Wykonawcę wymaganych nadzorów specjalistycznych lub innych wymaganych 
przepisami prawa, 

g) sporządzenie dokumentacji projektowej - powykonawczej, 
h) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie 

z zapisami stosownych decyzji i obowiązujących przepisów prawa, 
i) organizację i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, w tym poniesie wszelkich kosztów związa-

nych z organizacją terenu robót, 
j) uporządkowanie  na własny koszt terenu po wykonaniu robót, 
k) prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w ramach prowadzonych robót budow-

lanych; opłaty środowiskowe, w tym za składowanie, odbiór i transport odpadów poniesie Wykonawca, 
l) inne prace określone w Specyfikacji wykonania robót stanowiącej Załącznik Nr 2 do Umowy, 
m) wszelkie inne prace i czynności nieobjęte Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej jako SWZ), a ko-

nieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz ze względu na sztukę budowlaną. 
3. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca: 
1) przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu rozwiązania techniczne zawierające część rysun-
kową określającą cechy obiektów dotyczące rozwiązań technologicznych, w szczególności - membran. Po ich 
akceptacji przez Zmawiającego Wykonawca możne przystąpić do dalszych prac. Zatwierdzenie wszystkich 
dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie 
ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z realizacji niniejszej umowy, 
2) zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na podstawie sporządzonej 
dokumentacji, 
3) wykona roboty budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  
(tj. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), 
4) będzie utrzymywał czystość dróg, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących 
materiały 
UWAGA: Roboty budowlane będą wykonywane w trakcie funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Wykonawca 
musi umożliwić normalne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków podczas prac budowlanych. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności i prace, które nie zostały wyszczególnione 
w Specyfikacji wykonania robót lub SWZ, a konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, 
aktualnymi na dzień zawarcia niniejszej Umowy przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzą budowlaną. 
               

Termin wykonania 

§ 2 

Wykonawca wykona przedmiot umowy  w nieprzekraczalnym terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 3 

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonywanie odbiorów w toku, odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
4) zapłata wynagrodzenia za prawdiłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy, 
5) współpraca z Wykonawcą. 

 
Obowiązki Wykonawcy 

§ 4 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 
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1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie ze złożoną ofertą,  SWZ , Specyfikacją 
wykonania i odbioru robót , niniejszą umową, a także zaleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami tech-
nicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, właściwymi normami oraz zgodnie z obowiązują-
cymi w tym zakresie przepisami, 
2) bieżące uzgadnianie procesu robót i współpraca z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym w trakcie trwania 
budowy, 
3) zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, 
4) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego, 
5) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji niezbędnej przy odbiorze oraz przygotowa-
nie do odbioru końcowego kompletu niezbędnych dokumentów, 
6) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów nowych, własnych, dopuszczonych do stosowania w budow-
nictwie. Zastosowane przy realizacji robót materiały i wyroby budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty 
i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej, 
7) stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających wymaganiom jakościowym wyrobów do-
puszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz 
wymaganiom specyfikacji warunków zamówienia, projektu budowlanego i specyfikacją technicznego wykona-
nia i odbioru robót budowalnych, 
8) okazania na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru w stosunku do wskazanych materiałów: 
a) certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
b) deklaracji zgodności, 
c) atestów lub aprobat technicznych, 
9) ponoszenie odpowiedzialności: 
a) za jakość materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy; 
b) za zapewnienie dostaw właściwiej jakości urządzeń/maszyn i materiałów niezbędnych do realizacji przed-
miotu umowy, 
10) zgłaszanie inspektorowi nadzoru gotowości do przeprowadzenia prób, badań, 
11) przeprowadzenie próby szczelności instalacji , 
112) zapewnienie specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi uprawnieniami 
w sposób zapewniający realizację przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z aktualnymi zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami techniczno–
budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP i przeciwpożarowymi, 
13) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zba-
dania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy,   
14) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochrony p.poż. i dozór mie-
nia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie ich prowadzenia 
lub mających związek z prowadzonymi pracami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, 
15) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na własny 
koszt na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 
16) dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku 
oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
17) uporządkowanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt re-
nowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów terenu dróg, 
nawierzchni lub instalacji. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosz-
tami wszelkich robót porządkowych, 
18) usuwanie wszelkich braków, wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru w trakcie trwania robót 
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 
19) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nie-
należytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wy-
sokości, 
20) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 2, na każde wezwanie Zama-
wiającego, z uwzględnieniem zależności faktycznego postępu robót, 
21) na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru składanie pisemnych informacji ze stopnia realizacji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
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212) pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie do 5 dni 
od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 
23) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia, 
24) zapewnienie organom nadzoru budowlanego i wszelkim osobom przez niego upoważnionym, dostępu do 
placu budowy oraz wszystkich miejsc gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych z realizacją przed-
miotu umowy, 
25) zgłaszanie w formie pisemnej gotowości do odbiorów częściowych i  odbioru końcowego robót , 
26) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad, 
27) udzielenie gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy zgodnie z zapisami § 8 umowy, 
28) ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim na placu bu-
dowy i na terenie bezpośrednio przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpo-
wiedzialności Zamawiającego. Wykonawca w tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, 
29) zrealizowanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w zakresie dostępności ar-
chitektonicznej, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 
2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rze-
czowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy. W harmonogramie rzeczowo –
finansowym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić fakt, iż wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne bę-
dzie na warunkach określonych w określonych w §7  umowy. 
Harmonogram powinien zawierać: 
1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczeniowych wskazanych w § 7 
ust. 2, 
2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 7 ust.2, 
3) zakres robót do wykonania w każdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w § 7 ust. 2; 
4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w § 2; 
5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w § 2. 
 3. Zamawiający zatwierdzi harmonogram w terminie 3 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwier-
dzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi. 
4. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania har-
monogramu rzeczowo-finansowego do wskazań Zamawiającego. 
5. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana 
harmonogramu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zapisy ust. 3-4 stosuje się odpowiednio. 
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków doty-
czących osób trzecich, a powstałych z winy Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, które wystąpiły w okresie gwa-
rancji i rękojmi za wady, w terminach określonych niniejszą umową. 
8. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe i techniczne 
niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy. 
9. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które 
mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokości 
wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, 
które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia 
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił 
w przyszłości żadnych roszczeń. 
10. Przed przystąpieniem do robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania informacji o przebiegu 
innych sieci, które mogą zostać uszkodzone podczas wykonywania robót. 
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej zlokalizo-
wanej na terenie budowy oraz punktów osnowy geodezyjnej jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego 
lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót (od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do 
daty protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru końcowego robót). Wykonawca niezwłocznie naprawi 
wszelkie powstałe uszkodzenia lub przywróci stan poprzedni na własny koszt, a także, jeżeli to konieczne, 
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru. 
12. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub mieniu osób trzecich, które 
wystąpią na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawców, w związku z wykonywaniem 
przedmiotu umowy. 
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13. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: bezpośrednie wykonywanie 
robót budowlanych w branży sanitarnej (pracownicy fizyczni). 
14. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrol-
nych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 13. W celu weryfikacji spełniania 
tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów , w tym dokumentów związanych ze zgłoszeniem pracownika do ZUS i odprowadza-
niem składek na ubezpieczenie społeczne 
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
15. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży 
Zamawiającemu wskazane w ust. 14 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na pod-
stawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione 
w ust. 13. 
16. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 13 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obo-
wiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt 12 umowy. Niezło-
żenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego do-
wodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 13. 
17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub pod-
wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§ 5 
1. Odbiór przez Zamawiającego robót budowlanych składających się na przedmiot umowy następować będzie 

po ich kompletnym wykonaniu na podstawie odpowiedniego zgłoszenia Wykonawcy, po bezusterkowym 
odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Ponadto odbiorowi podlegać będą roboty budowlane zanikające 
bądź podlegające zakryciu. 

2. Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest faktyczne  wykonanie prac zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy, potwierdzone stosownymi zapisami inspektora/ów nadzoru 
w dzienniku budowy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu odbioru w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia 
Wykonawcy gotowości na piśmie, a w przypadku odbioru robót zanikających bądź ulegających zakryciu 
w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. 

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających bądź podlegających 
zakryciu istnienia jakichkolwiek wad w wykonanych pracach, może on wedle swojego uznania dokonać  
odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia wad bądź też odmówić dokonania odbioru. W przypadku 
dokonania odbioru i wyznaczenia terminu do usunięcia wad, po ich usunięciu sporządzony zostanie 
protokół usunięcia wad. 

5. Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek 
jego zobowiązania wynikającego z Umowy. 

6. Odbiór końcowy powinien zostać poprzedzony wpisem w dzienniku budowy zawierającym oświadczenie 
Kierownika Budowy o zakończeniu wszystkich prac w ramach przedmiotu umowy. Do zgłoszenia odbioru 
końcowego Wykonawca załączy min. wszystkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem, w tym 
w szczególności: 

a) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób, 
sprawozdań, badań, 

b) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 
c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
d) dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie, 
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e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z dokumentacją oraz 
obowiązującymi przepisami i normami, 

f) oraz inne dokumenty niezbedne do stwierdzenia prawidlowości wykonania zamówienia i dokonania jego 
odbioru. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostanie istnienie wad nieistotnych, sporządzony zostanie 
protokół wad i wyznaczony termin ich usunięcia. Po usunięciu wad strony sporządzą protokół usunięcia 
wad. 

8. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeśli nie zostały wykonane wszystkie prace, 
bądź jeśli stwierdzi w trakcie odbioru istnienie istotnych wad dotyczących wykonanych prac. W powyższej 
sytuacji strony określą termin, do którego powinny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i usunięte 
wszelkie wady. Po wykonaniu przez Wykonawcę zaległych prac oraz usunięciu istniejących wad, 
zobowiązany jest on ustalić z Zamawiającym kolejny termin odbioru końcowego. 

9. W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 

10. Zamawiający wyznaczy inspektora/ów nadzoru, o czym powiadomi Wykonawcę Inspektor/rzy nadzoru 
działa/ją w granicach umocowania określonego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2021r. poz. 2351 ze zm.), z zastrzeżeniem, iż nie będą oni umocowani do podejmowania jakichkolwiek 
decyzji w zakresie zlecenia robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych, a także nie są uprawnieni do 
zmiany niniejszej umowy czy też skąłdania oświadczeń woli w związku z realizacją niniejszje umowy. 

11. Zamawiający wyznaczy Inspektora nadzoru, który będzie jego przedstawicielem na budowie oraz będzie 
wyposażony w następujące kompetencje wynikajace ze stosowanego upoważnienia: 

   1) realizacja uprawnień i obowiązków Wykonawcy opisanych w Umowie,z zastrzeżenim ust.10, 
   2) inne przypisane Inspektorowi w Umowie. 
12. Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

 

Podwykonawstwo 
§ 6 

1. Podwykonawstwo winno być przedmiotem umów zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami. 
Podwykonawstwo jest ważne wyłącznie, jeśli jest pisemnym  porozumieniem, w którym Wykonawca powierza 
wykonanie części swojej umowy stronie trzeciej. 
2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,  które wykonuje przy pomocy 
Podwykonawców.  Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek   pełnienia   funkcji   
koordynatora   w   stosunku   do   robót   realizowanych  przez  Podwykonawców. 
3. Wymagania  Zamawiającego  dotyczące  umowy  o  podwykonawstwo,  których  niespełnienie  spowoduje 
zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
1) Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  umowy,  
a  także jej zmian,  przy czym Podwykonawca lub dalszy  Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  
Wykonawcy  na  zawarcie  umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy; 
2) niezgłoszenie   pisemnych   zastrzeżeń w terminie 14 dni przedłożenia  projektu  umowy o podwykonawstwo 
( dalsze podwykonawstwo ) lub jej zmiany , której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego ; 
3) 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 i jej zmianę,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 
4) niezgłoszenie   pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,   której przedmiotem  
są  roboty  budowlane,  w  terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego; 
5) 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.  Zamawiający  zastrzega,  
że obowiązek  przedkładania umowy o podwykonawstwo oraz  jej  zmiany  dotyczy każdej odpłatnej umowy 
o podwykonawstwo o wartości 100 złotych i powyżej tej wartości; 
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6) 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; 
7) jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia,   o  którym  mowa  w  pkt  6  jest  dłuższy  niż  30  dni ,  Zamawiający  
informuje  o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej ; 
8) ustalone  wynagrodzenie  w  umowach  o  podwykonawstwo,  których przedmiotem są  roboty budowlane,  
dostawy  lub  usługi,  nie  może  przekraczać  wynagrodzenia  ( cen )  określonego w  ofercie  Wykonawcy  
złożonej  w  przedmiotowym  postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego za dany zakres robót, 
dostaw lub usług. 
4.Zamawiający  w  terminie  14  dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) nie spełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie ; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 6; 
3) gdy przewiduje okres gwarancji i rękojmi krótszy niż określony niniejszą umową, 
4) gdy  przewiduje odpowiedzialności podwykonawcy za opóźnienie, chyba 
że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia; 
5) gdy przewiduje naliczania kar umownych za zachowanie podwykonawcy niezwiązane 
bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem; 
6)  gdy projekt umowy przewiduje odpowiedzialności podwykonawcy za okoliczności, za które  wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
5.Zamawiający dokona 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  uchylania  się  od  
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  
zamówienia na roboty budowlane. 
6.Wynagrodzenie,   o   którym   mowa  w  ust. 5  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po zaakceptowaniu  
przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  umowy  o roboty budowlane,  
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
7.Bezpośrednia  zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie  bez  odsetek  należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. 
8. Przed   dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia Podwykonawcy  lub  dalszemu  
Podwykonawcy,  o  których mowa  w ust. 5, w terminie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia tej informacji. 
9. W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust. 8  w  terminie  wskazanym przez Zamawiającego,  
Zamawiający może : 
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawcy 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. 
10. Konieczność   już   dwukrotnego   dokonywania   bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat  na  sumę  większą  
niż  5%  wartości  umowy w sprawie zamówienia publicznego może  stanowić   podstawę   do  odstąpienia  od  
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przez Zamawiającego. 
11.W  przypadku  wykonania  robót  budowlanych  przez  Podwykonawców  warunkiem wypłaty Wykonawcy  
wynagrodzenia  będzie  spełnienie  warunku  określonego w § 7 ust.10-11 niniejszej umowy.  Niniejsze  warunki  
wypłaty wynagrodzenia dotyczą również bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 5. 
 

Wynagrodzenie i płatności 
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§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie brutto określone  
w ofercie z dnia ……………………….. r., tj. w kwocie: ………….…………..…………. zł brutto.  
(słownie: ……………………….……………………………………………………………………………….………), 
kwota netto ……………………………………………………………………………………………………………….. 
podatek VAT ………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne 
wykonanie Przedmiotu Umowy z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami i warunkami Umowy. 
W kwocie określonej w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 
wynagrodzenie za gwarancję jakości. Rozliczenie Wykonawcy za  wykonanie robót budowlanych nastąpi na 
podstawie dwóch faktur częściowych oraz  jednej faktury końcowej w następujący sposób: 
a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 7 
ust. 1 umowy - na podstawie protokołu odbioru robót częściowych potwierdzającego wykonanie i odebranie 
stosownego zakresu robót częściowych,  
b) druga transza w wysokości nie wyższej niż 30% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 7 ust. 
1 umowy na podstawie protokołu odbioru robót częściowych potwierdzającego wykonanie i odebranie sto-
sownego zakresu robót częściowych, 
c) trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 7 
ust. 3 pkt 2 umowy, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia - na  podstawie 
protokołu odbioru końcowego robót i końcowego rozliczenia robót  zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru. 
3. Zamawiający ureguluje część wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości udziału własnego 
Zamawiającego wynikającego z zasad dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

4. Wykonawca  zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, 
na czas poprzedzający wypłatę z Promesy posiadanej przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 1 
ust. 3 umowy, z jednoznacznym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po 
wykonaniu przedmiotu umowy (inwestycji) w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru przedmiotu 
umowy (inwestycji) przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności przenieść wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej Umowy na podmioty trzecie. 
6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie bezusterkowy protokół odbioru częściowego 
przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego bez uwag. Podstawą do wystawienia faktury końcowej 
będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu  umowy podpisany przez Zamawiającego bez 
uwag. 
7. Fakturę należy wystawić na: Gmina Słupia, Slupia 136, 96-128 Słupia, NIP 836-11-28-413. Fakturę należy 
wystawić i doręczyć do siedziby Zamawiającego nie później niż 2 dni od daty dokonania odbioru robót. 
8. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
……………………………………………. 
9. Dokonując zapłaty wynagrodzenia Zamawiający jest uprawiony do dokonania potrącenia kar umownych, 
o których mowa w § 11, naliczonych Wykonawcy. 
10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury: 
1) listę Podwykonawców wraz z informacjami na temat wysokości należnego im wynagrodzenia w danym 
okresie rozliczeniowym oraz terminie płatności , 
2) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu 
robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o otrzymaniu od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z fakturami. 
11. Zapłata należności przez Wykonawcę na rzecz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
winna być dokonana do dnia złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury. 
12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 9, 
Zamawiający jest uprawiony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 
przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
14. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 
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w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości 
przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 
Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl. 
15. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych 
dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) oraz akty 
wykonawcze. 
16. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 
Elektronicznego Fakturowania – na poniższego e-maila: gmina@slupia.com.pl 
17. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które 
będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2439 z pózn. zm.) prowadzony jest 
rachunek VAT. 
18. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności tzw. splitpayment. Podzieloną płatność tzw. splitpayment stosuje się wyłącznie przy 
płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla 
czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za 
czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za 
świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% . 
19.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie 
podzielonej płatności tzw. splitpayment. 
 

Gwarancja i rękojmia 
§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji wysokiej jakości wykonanych robót, użytych  
materiałów i zastosowanych urządzeń. 
2. Okres  gwarancji na cały przedmiot umowy wynosi ……….. miesięcy  od daty bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. 
3. Okres rękojmi Wykonawcy z tytułu wad w przedmiocie umowy nie może zakończyć się wcześniej niż z 

upływem 3 miesięcy po upływie okresu gwarancji. 
4. W    razie   wystąpienia  wad  i  usterek  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  Zamawiający  zgłosi Wykonawcy 

niezwłocznie po ich ujawnieniu wyznaczając jednocześnie termin  ich usunięcia. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za: 

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót: 
2) usunięcie wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancji 

lub rękojmi. 
6. Stwierdzone   w  okresie  gwarancji  wady  lub  usterki  Wykonawca  zobowiązuje  się  usunąć  na  własny  

koszt  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu możliwości technicznych ich 

usunięcia. 

7. Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  o  powstałych wadach przedmiotu odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni 
od daty ujawnienia wady. 

8. W  razie  nie  usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 14 
dni,  Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy zachowując uprawnienia wynikające z gwarancji. 

9. Wykonawca   przystąpi   do   usuwania   niezwłocznie ,   nie   później  niż  w  ciągu  12 godzin  od  otrzymania  
pisemnego  zgłoszenia  od  Zamawiającego  wszelkich wad,  usterek  i  awarii, ujawnionych w okresie 
gwarancji lub rękojmi. 

10. W  okresie  rękojmi / gwarancji  Wykonawca  będzie  pisemnie  powiadamiał  Zamawiającego  niezwłocznie  
o  zmianie  swojej siedziby i adresie oraz  numerach telefonicznych do nawiązywania  kontaktów.  Jeżeli w 
wyniku braku takiej informacji nastąpi opóźnienie powiadomienia  Wykonawcy  o  wystąpieniu  wady,  to  
kara umowna w wysokości jak za zwłokę  w usunięciu wad,  liczona będzie również za opóźnienie  
w przystąpieniu do usunięcia wady spowodowane brakiem  informacji o siedzibie , adresie i numerze 
telefonu Wykonawcy. 

11. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy 
istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn 

https://efaktura.gov.pl/
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tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 3 miesięcy od daty dokonania upływu 
okresu gwarancji. 

12.  O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych od daty jej 
ujawnienia. 
13. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
dłuższym niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający 
zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi. 
14. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający 
zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 
15. Zamawiający poświadcza usunięcie wad. 
16. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego daje Zamawiającemu 
prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim 
przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony tym kosztem. 
17. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą oceniane przy udziale stron niniejszej umowy. 
18. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu oceny wad na 3 dni roboczych przed 
dokonaniem oględzin. 
19. Protokół komisyjny dotyczący ujawnionych wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu 
działania komisji. 
20. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i 
techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę. 
 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§ 9 

1.Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości ………………………….……….. PLN (słownie: 
………………………………..). 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej 
lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 
3.  Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego Banku Spółdzielczym w Łowiczu o/Słupia Nr 94 9288 1079 1720 0446 3000 0030 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w ust. 2 powinno 
zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam 
sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń 
Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia 
w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia powinno być nie-
odwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopus-
zcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodat-
kowych dokumentów, poświadczenia podpisu przez osoby trzecie, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, 
poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego 
wykonania umowy. 
5. W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie określonej w ust. 2 podlega ona pierwotnej akceptacji 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia treści gwarancji (poręczenia) w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy celem jej weryfikacji. Gwarancja (poręcze-
nie) nie może zawierać żadnych ograniczeń do wykonywania uprawnień z niej wynikających, szczególnie 
w zakresie spełnienia jakichkolwiek warunków wobec Gwaranta zarówno przez Beneficjenta gwarancji 
(poręczenia), jak i Zobowiązanego. 
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6.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości. 
7. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynika-
jącymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowad-
zenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% wniesionej kwoty zostanie zwrócone 
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 
9. Zaleca się, aby w przypadku, gdy Wykonawcy występujący wspólnie wnoszą zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, w treści gwarancji lub poręczenia w sposób jednoznaczny 
i nie budzący wątpliwości, zostały wskazane, jako Wykonawcy zamówienia publicznego, wszystkie 
podmioty występujące wspólnie. 
 

Zmiany umowy 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności, w postaci aneksu. 

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przepro-
wadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących sytuacjach: 

1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy: 
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
b) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 
c) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiają-
cych prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowie-
dzialność – fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru, 
d) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze Stron, 
e) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe 
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w prze-
pisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
f) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania 
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
g) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują 
wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 
Zmiana terminu realizacji następuje odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach tj. o okres w którym 
wystąpiły wyżej wymienione okoliczności warunkujące zmianę terminu wykonania umowy. Skrócenie terminu 
wykonania przedmiotu umowy – nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji przed-
miotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy 
zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy. W przypadku konieczności zmiany terminu reali-
zacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek 
powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminów realizacji Umowy możliwa 
jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy i okresu rękojmi. 
1) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu 
i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 
a) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w szczególności: 
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- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożli-
wiające uzyskanie lepszej jakości robót, 
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie 
czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, 
b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowa-
niu 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 wykonaniem nienależytym przedmiotu 
Umowy, 
1) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1  
w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 i ust. 14 umowy, 
2) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ 
na realizację przedmiotu umowy, 
3) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki 
określone w SWZ, 
4) zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
5) zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wyko-
nawcą w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wyko-
nawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zacho-
dzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także 
nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobo-
wiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy 
Pzp, 
6) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o któ-
rych mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
3. Strony umowy przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 umowy, w formie aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących 
okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w usta-
wie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
⎯ jeżeli wskazane okoliczności będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wyko-
nawcę. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 
mowa w ust. 3 pkt 1, będzie obowiązywała od daty wejścia w życie zmienionych przepisów o podatku od 
towarów i usług oraz podatku akcyzowego i dotyczyć będzie niezrealizowanej części zamówienia. W przy-
padku zmiany podatku od towarów i usług wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagro-
dzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany podatku akcyzowego 
zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie po przedłożeniu przez Wykonawcę wniosku zawierającego szcze-
gółową kalkulację kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany oraz wskazanie całkowitej kwoty, o jaką wy-
nagrodzenie Wykonawcy powinno wzrosnąć oraz uzasadnienie. 
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub pkt 
3 lub pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do któ-
rej nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w związku z wej-
ściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpiecze-
niom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne albo wysokość kosztów realizacji przedmiotu umowy w związku z wprowadzeniem 
pracowniczych planów kapitałowych. 
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracow-
ników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy do wysokości aktualnie obowiązu-
jącego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3 oraz pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pra-
cownikom świadczącym prace na podstawie umowy lub w związku z ponoszeniem przez Wykonawcę kosztów 
wynikających z wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wy-
konawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio zwią-
zane z realizacją przedmiotu umowy. 
8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnio-
skiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawiera-
jącym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 
ulec zmianie uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wyko-
nawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie 
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi 
(bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”) wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpo-
średnio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi 
– w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub 
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi 
(bez ujawniania tzw.” danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z okre-
śleniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w 
ust. 3 pkt 3. 
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on 
uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 
dni dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania przed-
miotu umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2. 
11. W terminie do 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4 i ust. 10 strona, która otrzymała 
wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, 
o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wnio-
sku wraz z uzasadnieniem. 
12. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdze-
niu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10. W takim przypadku 
przepisy ust. 9 - 11 stosuje się odpowiednio. 
13. Zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 3, nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
14. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, a także inne niei-
stotne zmiany, które nie stanowią istotnej zmiany umowy, w tym m.in.: 
1) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego - zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy – wy-
magana jest akceptacja Zamawiającego, 
2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych 
Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie 
i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 
15. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowa-
niu przepisów ustawy Pzp i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 
16. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może 
wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, 
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uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków 
kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 

 

Kary umowne 
         § 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę  w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 Umowy – w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od 
upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 5 na usunięcie usterek i wad, 
3) za  zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji  – w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 
4) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 
5) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał, bez zgody Zamawiającego, podmiot inny 
niż Wykonawca –w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek, 
6) za każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia należnego poszczególnym Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom – w wysokości 5% niezapłaconej należności, 
7) za każdy przypadek nieterminowej zapłaty należnej poszczególnym Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 1% niezapłaconej należności, 
8) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 200,00 zł, 
9) za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ko-
pii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 200,00 zł, 
10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (jeżeli była wymagana) – w wy-
sokości 200,00 zł, 
11) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w § 4 ust. 13 Umowy – karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek, 
12) za zwłokę w przedstawieniu dowodów wskazanych w § 4 ust. 14 Umowy – w wysokości 200,00 zł 
za każdy dzień zwłoki. 
2. Jeżeli kara umowna nie pokryje wysokości poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo docho-

dzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 
3. Strony umowy zgodnie ustalają iż kary umowne mogą podlegać potrąceniu z wynagrodzenia umownego 

bez potrzeby dodatkowych wezwań do zapłaty. 
4. Dokonanie potrącenia i naliczone kary umowne nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania przed-

miotu umowy we właściwy sposób i w całym zakresie. 
5. W związku z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzie-

lanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdze-
nie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 obowiązuje zakaz potrącania kar umownych zastrze-
żonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wyko-
nawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia nale-
żytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zda-
rzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epide-
micznego albo stanu epidemii. 

6. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiajacemu z wszystkich tytułów nie może być 
wyższa niż 20% wynagrodzenia określonego w  § 7 ust.1. 

 

Siła wyższa 

§ 12 

1. Strony są zwolnione od realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadku wystąpienia 
siły wyższej. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje jedynie czas  trwania siły wyższej. 
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3. Za przypadki siły wyższej uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron 
i po zawarciu niniejszej Umowy, którym Strona nie będzie mogła zapobiec przy zastosowaniu należytej 
staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo realizację zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy, takie jak klęska żywiołowa, wojna, rozruchy lub zarządzenie władz, strajki. Nie uznaje się za siłę 
wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. Nie uznaje 
się za siłę wyższą niekorzystne warunki pogodowe. 

4. Strony zobowiązane są niezwłocznie powiadomić się na piśmie o zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę 
wyższą. 

 
Klauzula salwatoryjna 

§ 13 

Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub stałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe 
do zrealizowania, lub brak byłoby niezbędnej regulacji, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych 
postanowień. Umowa będzie w takim przypadku interpretowana w taki sposób, aby pozostała część umowy 
była ważna i skuteczna oraz aby uzgodnienia stron, co do Umowy obowiązywały w jak najszerszym zakresie 
oraz zapewniały realizacje ekonomicznych i prawnych celów stron wynikających z Umowy. 
 
 

Odstąpienie od umowy 
§ 14 

1. Poza przypadkami określonymi przepisami Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do od-
stąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny ze specy-
fikacją wykonania robót, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecz-
nego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10 dni od dnia 
przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 10 dni, 

5) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego, 
7) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu w § 4 ust. 13 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 14 oraz 15, 
pomimo powtórnego wezwania, 

9) w przypadkach określonych w §5 us.9 i w §6 ust.10 umowy. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod rygorem nieważ-
ności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy, 
Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, we-
dług stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, zabezpieczy prze-
rwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od 
umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów według stanu na 
dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót 
nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, zgłosi 
do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 
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5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 
i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, urządze-
nia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na 
jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia pomniejszone 
o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podsta-
wie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje koszty za zakupione materiały i 
urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków wyni-
kających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 
 
  

Właściwość prawa 

§ 15 

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
2. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne kwestie sporne wynikłe w związku 

z realizacją Umowy były rozstrzygane polubownie. 
3. Zamawiający zapewnia, iż w przypadku zaistnienia ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą 

o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, o poddaniu tych 
sporów mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 
polubowne rozwiązanie sporu. 

4. W przypadku braku porozumienia rozstrzyganie sporów powstałych w związku z realizacją Umowy Strony 
powierzają sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

Klauzula informacyjna 
§ 16 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Słupia mający siedzibę  
w Urzędzie Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: nr 46 831-
55-91 lub pisemnie na adres siedziby, e-mail gmina@slupia.com.pl, bądź pod wskazanym wyżej adresem 
siedziby. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez adres 
e- mail: iod@bodo24.pl 
3. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe na podstawie i w celu realizacji umowy 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) . 
4. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest 
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości 
zawarcia umowy. 
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: 

• Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721; 
• właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania 

dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa; 

• podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz 
prawne na rzecz Urzędu. 

1. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zakończenia umowy,  
a następnie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 

mailto:iod@bodo24.pl
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roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

2. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo: 

• otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące 
przetwarzania tych danych osobowych; 

• zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub 
nieaktualne; 

• zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 

• zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli 
zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 

• zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego admi-
nistratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 

• wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie oko-
liczności; 

• nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wo-
bec nie skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa; 

• wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się 
na platformie www.uodo.gov.pl. 

• Realizacja każdego żądania  wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i 
możliwości prawnych realizacji żądanego prawa. 

• W ciągu 30 dni od złożenia żądani  administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić 
realizacji żądania.   

• Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie. 
 

Personel realizujący zadanie 
§ 17 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………..; nr tel.: …………….; e-mail: ……………………; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………; nr tel.: …………….; e-mail: ……………………; 
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę postano-
wień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynności i prac 
objętych umową. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
Załączniki 

§ 18 
Załączniki do umowy, będące jej integralną częścią, stanowią: 
Załącznik Nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami wynikającymi z modyfikacji jej 

treści lub odpowiedzi udzielanych na pytania zadane w toku postępowania; 
Załącznik Nr 2 - Specyfikacja wykonania robót; 
Załącznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy; 
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie zgłoszonych podwykonawców. 
Załącznik Nr 5 -        Wzór karty gwarancyjnej 
 

Postanowienia końcowe 

§ 19 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej 
i deliktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy, przez cały czas trwania umowy. 
2. W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć polisę 
i przedłożyć Zamawiającemu kopię najpóźniej na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy. 
3. W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez 
cały okres obowiązywania Umowy Zamawiający może zawrzeć na rzecz Wykonawcy umowę ubezpieczenia 
w powyższym zakresie, w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń, a kosztami tego ubezpieczenia 
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obciążyć Wykonawcę poprzez potrącenie z należnego wynagrodzenia. 
 

§ 20 
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 
w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
2.Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod ry-
gorem nieważności. 
3.Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej dzia-
łalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej 
mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wy-
nikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres po-
dany przez Wykonawcę. 
4.Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
5.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden 
dla Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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    Załącznik nr 5 do Umowy 

KARTA GWARANCYJNA 

 
 

sporządzona w dniu .......................  w.....................................  przez     ....................................  
                                                                                                         (pieczęć firmowa)  

1. Zamawiający (Uprawniony z gwarancji / Użytkownik): Gmina Słupia, Słupia 136, 96-128 Słupia 

1. Wykonawca (Gwarant): ..................................................................................................................  
                                          (dane podmiotu)  

    reprezentowany przez    ..................................................................................................................  
2. Umowa (nr, z dnia):  ........................................................................................................................  
3. Przedmiot gwarancji: roboty budowlane wykonane w ramach zadania  pn.  „Przebudowa oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Słupi” realizowanego w ramach inwestycji z Rządowego Programu Polski 
Ład - Program Inwestycji Strategicznych p.n. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra". 

 
4. Data odbioru końcowego i przekazania obiektu (dzień, miesiąc, rok):       

…………………………………………..……. 
5. Zgodnie z zapisami umowy nr ………….. z dnia ………………Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji 

na wykonane roboty budowlane objęte ww. umową od dnia ………………. do dnia  …………………..  

7. Ogólne warunki gwarancji jakości: 
1) Wykonawca (Gwarant) oświadcza i zapewnia Zamawiającego (Uprawnionego z gwarancji / Użytkownika), 
że wykonane przez niego roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie 
z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z naj-
lepszą wiedzą Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki bu-
dowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz istniejącymi w tym zakresie Po lskimi Normami. Poprzez 
niniejszą gwarancję Wykonawca (Gwarant) przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady robót po-
wstałe na skutek niezachowania przez Wykonawcę (Gwaranta) któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy 
(Gwaranta) określonych powyżej. 

 2) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 
przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji 
jakości za wszelkie wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych 
robót, które wyjdą na jaw po dacie odbioru końcowego, aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej karty 
gwarancji. 
 3) Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji 
także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

4) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek, wad i niedoróbek  
       stwierdzonych podczas przekazywania obiektu do użytkowania (odbioru) i  
       zgłoszonych przez Zamawiającego czy Użytkownika w okresie trwania gwarancji. 
 5) W razie pojawienia się w okresie gwarancji wad, Zamawiający zgłosi wadę Wykonawcy za pomocą poczty 
elektronicznej, lub faxem lub na piśmie w terminie do 3 dni od daty jej stwierdzenia. Wykonawca oświadcza, 
że czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną wadę nie przekroczy 48 godzin od chwili zgłoszenia przez 
Zamawiającego do podjęcia naprawy. 
6) Wykonawca oświadcza, że łączny czas usunięcia wady w okresie gwarancji, liczony od momentu 
zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia zakończenia naprawy nie  przekroczy 15 dni. 
7) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych natychmiast, aby nie dopuścić do dewastacji obiektu lub 
elementów. Niedotrzymanie terminu usunięcia usterek spowoduje naliczanie kar za zwłokę w wysokości 
ustalonej w umowie. 
8) Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru z usunięcia 
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wad. 
9) Ewentualne zmniejszenie zapłaty dla Wykonawcy z tytułu niskiej jakości robót nie  
     zwalnia Wykonawcy z usunięcia wad ukrytych w okresie gwarancji. 
8.  Czas trwania gwarancji za wady jakościowe fizyczne, liczony od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego 
(przekazania do użytku) wynika z okresu niezbędnego do  ujawnienia się lub wykrycia wad, nie określa nato-
miast trwałości obiektu. 
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, 
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają 
po upływie okresu gwarancyjnego podanego w ust. 4 biegnącego od dnia ujawnienia wady. 
10. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę w niniejszej umowie obejmuje również prace wykonywane przez 
podwykonawców oraz wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę i podwykonawców. 
11. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i podpisanie przez Strony końcowego protokołu odbioru robót, 
rozpoczyna bieg terminów z tytułu  rękojmi i gwarancji.  
12. Okres rękojmi za wady wynosi ………… miesięcy.  
13. Niezależnie od zapisów niniejszej Karty Gwarancyjnej Zamawiającemu przysługują także uprawnienia  
z tytułu rękojmi i gwarancji wynikające z przepisów kodeksu cywilnego. 

      
 
 
 

Warunki gwarancji przyjął: 
 
 
 
 
WYKONAWCA: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


