
PROJEKT UMOWY NR ……………………….. 
 
 
 

zawarta w trybie poza ustawą  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej PZP (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w dniu ………………………………………… w Suwałkach, pomiędzy: 
 
Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400, ul. Szpitalna 60, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000057017, NIP844-17-86-376, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 
 …………………………….. - ……………………………………………….. 
 
a 
 
……………………………………………………………wpisanej do ………………………………….. prowadzonego przez ………………………………………………………… 
NIP: ………………………………………………, REGON ……………………………. zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 
 
………………………………… – ………………………….. 
 
 

§ 1 
 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż: 2  sztuk bram uchylnych segmentowych wraz automatyką oraz 3 sztuk bram 
do garaży (otwieranie manualne), napisu na wiacie wjazdowej oraz 8 sztuk zamków z elektrozaczepem i kontrolą dostępu w 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  Załącznik nr 1 do umowy (stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania cenowego) 
3. Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace należy wykonywać w sposób niestwarzający 

zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę  
i zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

4. Sposób prowadzenia prac nie może znacząco wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i czystości na terenie placu budowy, szlakach komunikacyjnych oraz 
terenów sąsiednich. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej 
eksploatacji całego obiektu.  

6. Wymagane technologią warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczególnych mediów dla części szpitala niebędącej 
przedmiotem inwestycji, należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym ( wymagana 
pisemna zgoda Zamawiającego). 

7. Roboty należy wykonać zgodnie, opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami 
oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

8. W zakres przedmiotu umowy wchodzą również te prace, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji niniejszej umowy, a 
które w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca robót budowlanych może przewidzieć zgodnie z 
wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak również te, które można było 
przewidzieć na podstawie postanowień niniejszej umowy. 

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie 2 dni roboczych przed podpisaniem umowy, dokonał z Zamawiającym 
uzgodnień harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania poszczególnych prac i przedłożył do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający ma  prawo do ingerowania w przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram finansowo - 
rzeczowy, a Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i 
ostatecznego odbioru robót.  

11. Prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie działającego obiektu. Z tych powodów transport materiałów oraz praca 
sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić nadmiernego utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania 
obiektu.  

12. Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy 
należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego. Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą 
szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz.  

13. Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. 
Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w 
ilości nie przekraczającej dziennego zużycia.  

14. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego 
funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

15. Wykonawca nie będzie wykorzystywał na potrzeby budowy  transportu dźwigami szpitalnymi. 
16. Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić do zaplecza i placu budowy energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki itp. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w nośników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni 
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.  

17. Zamawiający może udostępnić odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania. Miejsca poboru, 
dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia – do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, 
przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt.  

18. Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy uwzględnić w ofercie). 
19. Przedmiot zamówienia będzie wykonany wyłącznie z materiałów nowych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty 



potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności: certyfikaty zgodności z 
odpowiednimi normami lub z aprobatami technicznymi, karty charakterystyk stosowanych materiałów, certyfikaty 
bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności i inne. 

20. Przedmiot zamówienia należy wykonać  zgodnie z normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w 
tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka budowlaną.  

 
 

§ 2 
TERMIN WYKONANIA PRAC 

 
Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie:  do  20/02/2019r. od dnia podpisania umowy. 
 

§ 3 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Wynagrodzenie za prawidłową realizację całego przedmiotu umowy wynosi: 

netto: …………….. zł 

brutto: …………………… zł 

podatek VAT w wysokości ………… %, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.  

 
2. Wynagrodzenie brutto odpowiada zakresowi robót określonym w zapytaniu cenowym w opisie przedmiotu zamówienia oraz 

dostawie i montażowi przedmiotu zamówienia i jest tzw. wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ono wszelkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in.: zakupu materiałów i urządzeń oraz wyposażenia, transportu, koszty wszelkich robót 
przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wyburzeniowych, porządkowych, robót związanych z utrudnieniami 
wynikającymi z realizacji umowy bez wyłączenia z eksploatacji obiektu i zabezpieczenia.  

3. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie jednej  faktury wystawianej po  planowanym 
odbiorze prac w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Odbiór końcowy – nastąpi po podpisaniu przez strony 
protokołu odbioru końcowego wykonanego zakresu przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za przedmiot umowy na rachunek bankowy nr: …………………. w terminie  do 
7 dni od  daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres siedziby Zamawiającego. Na fakturze powinien znajdować 
się numer umowy wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT. 

5. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru robót z załączonymi oświadczeniami podwykonawców o 
uregulowaniu przez wykonawcę należności za wykonane prace. 

6. Wynagrodzenie brutto uwzględnia również ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kosztów związanych z realizacją 
umowy a wzrost tych kosztów nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.  

7. Obowiązek zapewnienia funkcjonowania i ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego nie mogą stanowić 
przesłanki do zwiększenia wynagrodzenia i przedłużenia terminu zakończenia robót.  

8. Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania robót, włącznie z wszelkimi 
miejscami styku poszczególnych robót branżowych oraz pokrywa wszelkie ryzyka wynikające z sezonowych warunków 
pogodowych i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem innych podmiotów na terenie prowadzonych prac remontowo - 
wykończeniowych lub w jej sąsiedztwie.  

9. Zamawiający będzie rozliczał  energię elektryczną  oraz wodę zużytą do celów budowlanych ryczałtowo tzn. 10 zł netto za 
energie i 7,40 zł netto za zimną wodę za każdy dzień kalendarzowy miesiąca. Rozliczenie  nastąpi  w okresach miesięcznych do 
10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni  na  podstawie  faktury  VAT wystawionej przez Zamawiającego. Faktura 
będzie płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia. 

10. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy, 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego oraz podmiotu określonego w art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2014r. o działalności 
leczniczej (DZ.U. z 2016r,  poz. 1638  ze zm). 

11. Bez zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą 
stanowić przedmiotu poręczenia określonego w przepisach art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego, ani jakiejkolwiek innej umowy 
zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy. 

12. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie Umowy Faktoringu, Umowy 
Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowa Inkasa. 

13. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności faktycznych lub 
prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego Zamawiającego. 

14. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować nieważnością tej czynności prawnej oraz dodatkowo obowiązkiem zapłaty przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wierzytelności, którą nabyła niezależnie od podstawy 
faktycznej lub prawnej, osoba trzeci. 

15. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
 

§ 4 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Teren prac budowlanych będzie przekazany przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.  
2. Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów robót.   
3. Przystąpienie do odbiorów wykonanych prac. 

 



§ 5 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Po przejęciu od Zamawiającego terenu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu 
umowy i odbioru prac przez Zamawiającego protokołem końcowym robót pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, 
przepisami BHP i Ppoż., normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

3. W trakcie wykonywania prac Wykonawca zapewnia swoim pracownikom zaplecze socjalno – magazynowe.   
4. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w taki sposób, aby w minimalnym stopniu  zakłócić funkcjonowanie 

Szpitala.  
5. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty pod względem przepisów BHP i p. poż. oraz bezpieczeństwa osób trzecich.  
6. W trakcie wykonywanych prac Wykonawca będzie dbał o utrzymanie czystości oraz sukcesywne sprzątanie w trakcie trwania robót.  
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynikające z powstania szkód dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w 

zasięgu prowadzonych prac, z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z 
jakimkolwiek roszczeniem czy powództwem wytoczonym w wyniku naruszenia zasad, postanowień umowy przez Wykonawcę z jego 
winy albo na skutek pogwałcenia praw osób trzecich z winy Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w sposób charakteryzujący się wymaganym stopniem dbałości, 
skuteczności, przejrzystości i należytej staranności, zgodnie z najlepszą praktyką w danej dziedzinie, a także zgodnie z niniejszą 
umową, oraz obowiązującymi przepisami prawa regulującymi materię objętą niniejszą umową.  

9. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie realizował prace objęte niniejszą umową  zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia przy 
użyciu materiałów posiadających certyfikaty, atesty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub odpowiednie Unii 
Europejskiej, lub aprobatą techniczną, zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz świadectwami PZH.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku 
upływu ważności dotychczasowej polisy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia i dostarczenia aktualnej polisy. 

11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących roboty budowlane, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W szczególności dotyczy  następujących czynności: 
wykonanie robót wyburzeniowych, murarskich, wykończeniowych, konstrukcyjnych, robót w zakresie instalacji elektrycznych, oraz 
robót w zakresie instalacji sanitarnych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy imiennego wykazu ww. osób 
wraz z określeniem wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o 
pracę. Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowę o pracę i niezaleganiu  
z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego. 
Powyższy obowiązek dotyczy również wszystkich podwykonawców uczestniczących w procesie budowlanym. 

13. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę/ 
Podwykonawcę faktu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.  

14. 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 w 
ust.11  czynności Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

15. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust 1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) 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; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników - Umowa 
o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez 
składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy 
musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) 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; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

16. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust 11. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w 
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.11. 
czynności.  



17. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
Zamawiający zwróci się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

18. Przedstawienie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy kopii niezbędnych uprawnień  
do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do 
właściwej izby samorządu zawodowego - dotyczy kierownika budowy i kierowników robót branżowych; 

 
§ 6 

ODBIÓR ROBÓT 
 

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej.  
2. Po zakończeniu wykonania robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót poprzez powiadomienie na piśmie Zamawiającego 

o gotowości do odbioru. 
3. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie w całości przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową,  potwierdzonego 

następnie  protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  
4. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń jest datą zakończenia realizacji przedmiotu 

zamówienia.  
5. Zamawiający powoła komisję i przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru.  
6. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy.  
7. Na 5 dni przed planowanym  terminem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację pozwalającą na 

ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty wbudowanych 
materiałów, protokoły badań instalacji, oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót, oświadczenia o 
zastosowanych i wbudowanych materiałach oraz prawomocne decyzje lub zgłoszenia wynikające z przepisów prawa budowlanego. 

8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie 
odbioru.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru okaże się, że przedmiot umowy nie został wykonany lub wykonany nienależycie, Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i usterek. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości. 

10. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są co 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są 
komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

11. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  
12. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 14 dni od upływu terminu gwarancji jakości oraz rękojmi 

wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę 
obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości za przedmiot umowy. 

13. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez strony protokół pogwarancyjny. 
14. O terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie na 7 dni przed datą odbioru.  

 
 

§ 7 
NADZÓR 

1. Nadzór nad pracami budowlanymi przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie wyznaczona osoba 
przez Zamawiającego w zakresie powierzonych im obowiązków. 

2. Z ramienia Wykonawcy nadzór  będzie prowadził: 
…………………………………………………………… 
 

 
 

§ 8 
GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres  
………. miesięcy,(min. 24 m-cy) i ……….. ,(min. 24 m-cy) miesięcznej rękojmi liczony od dnia podpisania przez obie strony 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (okres wskazany przez Wykonawcę  w Formularzu oferty). 

2. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany objęte gwarancją lub rękojmią dokonywane są w ramach 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3ust 1  Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub 
wymianami. 

3. Gwarancja obejmuje całość prac budowlanych, wszystkie instalacje i urządzenia. 
4. Jeżeli producent udziela dłuższej gwarancji na materiały i urządzenia zastosowane do wykonania przedmiotu umowy, obowiązuje 

gwarancja producenta. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały i urządzenia, 
wystawione przez producentów / dostawców / sprzedawców, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 
a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót; 
b) usunięcie wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancji. 

6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając 
mu termin do ich usunięcia.  

7. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie 
wad w okresie rękojmi.  

8. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo ocenione pod względem 
przyczyn ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu 



kwalifikacji wad w terminie 14 dni przed dokonaniem oględzin. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca 
bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.  

9. Terminy usunięcia ujawnionych wad i usterek będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości 
ich usunięcia, dokonując odpowiedniego zapisu w protokole.  

10. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną 
zgodnie z § 11 niniejszej umowy.  

11. Nie usunięcie wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia 
podmiotowi trzeciemu. Kosztem usunięcia tych wad zostanie obciążony Wykonawca.  
 

§ 9 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi 

kwotę ………….. zł; słownie: ……………………. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane (po ostatecznym odbiorze zamówienia potwierdzonym protokołem odbioru końcowego). Pozostała część tj. 30% 
kwoty zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15. 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego 
i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

 
§ 10 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy: 

1) …………………………………………… - ……………………………………………………………………………………… 
nazwa (firma) podwykonawcy   wskazanie części zamówienia powierzonej podwykonawcy 

2) …………………………………………… - ……………………………………………………………………………………… 
nazwa (firma) podwykonawcy   wskazanie części zamówienia powierzonej podwykonawcy 

3) …………………………………………… - ………………………………………………………………………………………, 
nazwa (firma) podwykonawcy   wskazanie części zamówienia powierzonej podwykonawcy 

a pozostały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami.  
2. Wykonanie robót budowlanych określonych w ust. 1 pkt …. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca ma obowiązek 
zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 
także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych. 

4. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy chce wykonać przy udziale podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1, to nie 
później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem 
oraz projekt umowy, o którym mowa w ust. 6.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
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. 

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

7. Projekt umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 
a) zakres robót, zgodny z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
b) termin realizacji, 
c) wynagrodzenie,  
d) terminy zapłaty wynagrodzenia, 
e) zapisy dotyczące obowiązku zatrudniania przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o 

których mowa w § 5 ust 11  umowy. 
8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane: 
a) niespełniającej wymagań określonych w ust. 7; 
b) zawierającej postanowienia uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłatę za realizację 

przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub od zapłaty wynagrodzenia przez 
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

c) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej; 

d) przewidującej termin realizacji robót budowlanych określonych projektem dłuższy niż termin wykonania określony w § 2 umowy. 
9. Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 



za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa  w ust. 8. 

12. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. 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, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto umowy, wskazanej w § 3 
ust 1 niniejszej umowy oraz umów, które dotyczą dostaw materiałów budowlanych i usług pomocniczych w stosunku do 
wykonywanych robót budowlanych (np. transport, ubezpieczenie itp.). Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni  
od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Postanowienia ust. 5 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
16. W przypadku powierzenia realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.  
17. Wykonawca wraz z przedkładaną Zamawiającemu fakturą (częściową i końcową) za zrealizowane roboty, zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu dowód zapłaty całości wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
potwierdzony pisemnie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

18. 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 uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 18, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o zgłoszenie, w terminie 7 
dni od doręczenia informacji, w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy.  

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, 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. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 3ust. 1 niniejszej umowy, może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

25. Umowy zawierane przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny być sporządzane zgodnie  
z powyższymi zapisami. 

26. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu 
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

 
§ 11 

KARY UMOWNE 
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:  

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 
10% wartości brutto umowy,  

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia,  
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy, za 

każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

– w wysokości0,5%wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, 
e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, 
f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w 

wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, 



g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 10 ust. 14 – w 
wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zaleconej przez Zamawiającego zmiany; 

h) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 5 ust.11 umowy - w wysokości 
500,00 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość dotyczącą zarówno udokumentowania, jak i faktu zatrudnienia tych osób.  

2. Strony ustalają, ze w przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, Zamawiający naliczy kary zgodnie z ww. warunkami, w 
przypadku okoliczności wymienionych w punktach  b-h, Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda     
przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Wykonawcę kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego.  
       

§ 12 
ZMIANA UMOWY 

 
1. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w 

stosunku do treści złożonej oferty w szczególności: 
 
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będąca następstwem okoliczności  : 

1)  wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego; 
2) spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy w szczególności awariami, 

remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg,  
3) spowodowanej wystąpieniem siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, spowodowanej wystąpieniem 

okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej 
staranności. 
 

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
niezbędny do zakończenia jego wykonania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.  
 

zmiany sposobu realizacji zamówienia, w szczególności: 
1) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż 

wskazane w opisie przedmiotu zamówienia ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w  dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

Powyższe zmiany nie mogą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
pozostałe zmiany: 
a) zmiany w zakresie osób przewidzianych do nadzoru nad realizacją umowy pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą 

posiadały nie niższe kwalifikacje niż osoby wskazane w umowie  
b) zmiana części zamówienia, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części 

zamówienia, w tym również części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie,  
zmiana ceny : 

a) w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT, przy czym 
zmiana nastąpi w wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian. 
 

2. Zmiana zapisów umowy, może być inicjowana przez Zamawiającego i Wykonawcę z zachowaniem formy pisemnej. Żądanie zmiany 
zapisów umowy winno zostać udokumentowane właściwym uzasadnieniem. 

 
§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, ze skutkiem natychmiastowym, bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy, jeżeli zachodzi co 
najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem § 12 
b) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i 
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

3. W przypadku, o którym mowa pkt. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
zamówienia. 

4. Zamawiający, niezależnie od okoliczności wskazanych w kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a. nieprzedstawienia Zamawiającemu niezbędnych uprawnień do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i 

aktualnego dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, 
b. nie podjęcia przez Wykonawcę, z przyczyn od niego zależnych, realizacji prac w terminie 7 dni  

od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia, 
c. opóźnienia w realizacji prac dłuższego niż 30 dni w stosunku do uzgodnionego harmonogramu, 
d. nie wykonywania przez Wykonawcę prac zgodnie z warunkami określonymi w umowie lub zaniedbania zobowiązań umownych, 



e. zaniechania przez Wykonawcę realizacji umowy, a w szczególności przerwania prac przez okres dłuższy niż 7 dni,  
f. wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
5. W przypadku wystąpienia rażących uchybień ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę 

w trybie natychmiastowym, stosując § 11 ust 1 lit. a) niniejszej umowy. 
 

§ 14 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 
zamówień publicznych i Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tychże ustaw.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  
3. Spory wynikłe pomiędzy stronami na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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