
   

 

            
Załącznik nr 4 do SWZ  

( Wzór) 

UMOWA NR ………. 

 

zawarta w dniu ………………….. 2022 r. w Żarnowie  pomiędzy: 

GMINA ŻARNÓW,   

ul. Opoczyńska 5,  

26-330 Żarnów,  

Reprezentowaną przez : 

1. Krzysztof  Nawrocki - Wójt Gminy Żarnów 

przy kontr asygnacie Skarbnika Gminy Żarnów Edyta Belica   

REGON: 590647842  

NIP: 768-17-17-807 

zwaną dalej Zamawiającym  

a 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… Reprezentowaną przez : 

………………………… - ……………………… 

NIP: ……………………………………….  

zwanym dalej Wykonawcą 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp" na 

zadanie pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie”, została zawarta umowa o 

następującej treści: 

Preambuła 

Biorąc pod uwagę, że: 

1) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu 

Umowy, w szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania władającymi językiem 

polskim i posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania 

Przedmiotu umowy z należytą starannością, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie 

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r Prawo zamówień publicznych, 

2) oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie niniejszej Umowy,  

3) intencją Stron Umowy, jest osiągnięcie, w wyniku jej realizacji, rezultatu w postaci 

Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Żarnowie zwanego dalej Obiektem, w taki sposób, 

aby mógł on: 

- trwale osiągać założone parametry użytkowe, 

- być łatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany, 



   

 

- być modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczególności w celu 

zastosowania nowości technicznych, 

4) Wykonawca gwarantuje długoterminową bezpieczną i zgodną z założonymi parametrami 

użytkowymi pracę Obiektu. 

Strony uzgadniają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki 

określone w tej Umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania 

prawne, techniczne i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich 

zobowiązań przez Strony tej Umowy. 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe oraz roboty 

budowlane, polegające na: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie”, zwany w dalszej 

części umowy także „Przedmiot umowy”. 

2. Zakres przedmiotu umowy: 

1) W ramach prac projektowych należy opracować: 

a) wielobranżową dokumentację projektową, opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia. 11.09.2020 (Dz. U. poz. 1609) w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

normami, zawierającej między innymi: 

- komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 

odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP, 

- wykonanie mapy do celów projektowych 

- dokumentację geotechniczną, 

- informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) projekt wykonawczy wszystkich niezbędnych branż umożliwiających prawidłową 

realizację inwestycji, 

c) operat wodnoprawny w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

d) kosztorys inwestorski, który służyć będzie do rozliczeń finansowych robót budowlanych, 

e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu 
robót objętego przedmiotem umowy, 

2) W ramach robót budowlanych należy: 

a) wykonanie wszelkich robót budowlanych oraz dostaw  i montaż maszyn, urządzeń, 

instalacji i wyposażenia w zakresie podanym w programie funkcjonalno-użytkowym 

oraz zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

b) wykonanie wszelkich innych niezbędnych prac wraz z obowiązkiem poniesienia 

wszelkich opłat administracyjnych, badań i innych koniecznych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

c) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem rozbudowanej oczyszczalni do użytkowania i uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie, 

d) wykonanie rozruchu oczyszczalni i uzyskanie co najmniej stopnia oczyszczenia ścieków 

wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, 

e) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i 

zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami 

szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni cieków, 



   

 

f) przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni, 

g) wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, 

h) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, z 

instrukcją eksploatacyjną, opisami zabezpieczeń fizycznych sprzętu, terminami 

przeglądów, 

i) uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego. 

3. Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 

stanowiący załącznik nr 9 do SWZ. 

4. Przedmiot umowy obejmuje także przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu 

całego przedmiotu zamówienia. 

5. Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, działanie V.3 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna, poddziałanie V.3.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna.  

Termin wykonania zamówienia 

§ 2. 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi w dniu podpisania 

umowy 

2.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, opracować kompletną dokumentację projektową i 

uzyskać pozwolenie na budowę 

b) 17 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do dnia 30.11.2023 roku,   na 

wykonanie wszystkich robót (łącznie z dokumentacją projektową) wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek 

wykonać wszystkie roboty, zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych 

do jego dokonania w tym pozwoleniem na użytkowanie. 

3. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania końcowego protokołu 

odbioru robót bez uwag. 

 

Obowiązki Stron 

§ 3. 

1. Zamawiający: 

1) uzgodni w terminie 7 dni przekazaną dokumentację projektową przed złożeniem jej wraz z 

wnioskiem o pozwolenie na budowę, 

2) przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty uzyskania 

pozwolenia na budowę,  

3) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się 

na placu budowy w trakcie realizacji zadania,  

4) przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami i 

instytucjami,  

5) będzie pełnił nadzór inwestorski, 

6) ma prawo wstępu na teren budowy,  

7) zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie. 

2. Wykonawca: 
1) zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i 



   

 

uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu 
opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia; 

2) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzą techniczną, 

wymaganiami technicznymi, z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami, 

z materiałów własnych, 

3) zobowiązuje się do posiadania – w czasie obowiązywania niniejszej umowy – ważnej 

umowy (lub umów) ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją 

przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) 

Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmująca swym zakresem 

co najmniej szkody powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 

prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę nie niższą niż wartość brutto wymaganego 

przez Zamawiającego ubezpieczenia w SWZ. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa powyżej wraz z kopią 

dowodu zapłaty składki w dniu zawarcia umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do 

dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie, 

4) będzie współpracował z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 

5) uzyska warunki zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę, zainstaluje na 

własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii, wody (i 

odprowadzenia ścieków), dostawy ciepła i innych mediów w czasie budowy (jeżeli zajdzie 

taka konieczność),  

6) będzie prowadził dziennik budowy,  

7) na własny koszt ogrodzi, oznakuje i urządzi teren budowy (w tym urządzenia zaplecza 

budowy) dla potrzeb własnych, oraz zapewni stały dozór terenu i zaplecza budowy, 

utrzymania powyższych elementów w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu 

robót uporządkuje teren budowy,  

8) dokona niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji i postanowień wydanych przez 

organy administracyjne i gestorów sieci dla przedmiotowego zadania oraz dokumentacji 

projektowej z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym związane,  

9) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego ze strony w szczególności dysponentów, 

gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia i infrastruktury,  

10) roboty budowlane będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska, oraz zapewni 

przeprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia wszelkich czynności związanych z 

bezpieczeństwem na terenie budowy,  

11) będzie dokonywał na własny koszt napraw wszystkich elementów pasa drogowego, które 

ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót, zachowa czystość dróg, oraz będzie 

ponosił koszty eksploatacyjne związane z realizowanym przedmiotem umowy,  

12)  zagospodaruje wszelkie odpady zgodnie z ustawa o odpadach oraz ustawą Prawo Ochrony 

Środowiska i dostarczy Zamawiającemu odpowiedni dokument na potwierdzenie 

spełniania tych wymogów (karty odpadów);  

13) zagospodaruje we własnym zakresie materiał z rozbiórek,  

14) dokumentację powykonawczą kompletował będzie sukcesywnie wraz z postępem robót 

oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom 

częściowym; 

15) dokumentacja powykonawczą będzie udostępniał Zamawiającemu na każde żądanie w 

trakcie obowiązywania niniejszej Umowy; 

16)  skompletowaną dokumentację powykonawczą oraz niezbędne atesty, świadectwa, 

certyfikaty i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów, przekaże 

Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, najpóźniej w 



   

 

dniu zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego. 

17) będzie posiadał i przedkładał do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru, przed zabudową 

dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie 

materiałów planowanych do zastosowania przed ich zabudową (7 dni przed 

wbudowaniem), 

18) zabezpieczy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy dostawy materiałów, urządzeń i 

osprzętu, które muszą spełniać co do jakości wymogi ustanowione w przepisach prawa dla 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określone w art. 10 

ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie o wyrobach budowlanych; dostarczone 

materiały, urządzenia oraz osprzęt muszą odpowiadać wskazanym w dokumentacji 

projektowej lub być równoważne w zakresie parametrów technicznych,  

19)  na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru / zobowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną,  

20) zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy 

na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. Badania, o 

których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt,  

21) na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 

żądania przez Zamawiającego w jednostce niezależnej, certyfikowanej, które nie były 

przewidziane niniejszą umową, jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, 

że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź 

wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego, 

22) zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia i 

bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP,  

23) sporządzi i przekaże Zamawiającemu w dniu zgłoszenia zakończenia robót dokumentację 

powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,  

24) będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji rękojmi, oraz w 

przeglądach pogwarancyjnych,  

25) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem 

funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy, 

26) zobowiązuje się do wyposażenia obiektów w tablice z nazwami obiektów i pomieszczeń 

oraz oznaczenia urządzeń, armatury i rurociągów, 

27) zobowiązuje się do przeprowadzenia Prób Końcowych (rozruch oczyszczalni) dla 

wykazania zakładanych efektów: technologicznego i ekologicznego, uzyskanie ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z wymogami określonymi w pozwoleniu na 

budowę oraz uzyskanie wszelkich właściwych dokumentów wymaganych przepisami 

obowiązującego prawa. 
 

Podwykonawcy 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót wynikający 

ze złożonej oferty. 

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada 

Wykonawca: …................................ 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu i aktualizowania wykazu 

wszystkich podwykonawców którym powierzy wykonywanie robót budowlanych, bez 

względu na wartość umowy oraz wykazu podwykonawców dostaw lub usług o wartości 

umowy powyżej 10 000 zł oraz zakresu tych robót, dostaw i usług ze wskazaniem, który z 



   

 

podwykonawców będzie je wykonywał. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bez względu na wartość 

umowy, a także projektu jej zmiany.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, bez względu na wartość umowy i jej zmian w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.  

7. Zamawiający określa 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do 

jej zmian. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi o wartości umowy powyżej 10 000 zł oraz ich zmian w terminie 7 

dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.  

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 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.  

10. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) umowa musi spełniać wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu, w tym umowa 

musi zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za 

wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań 

zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji i rękojmi oraz kar umownych; 

2) umowa musi przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w 

ust. 9. 

11. Zamawiający może w każdym czasie, w przypadku uchylania się Wykonawcy od 

obowiązku zapłaty, dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, 

pomniejszając wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę dokonanej zapłaty, dochodzić 

zapłaconej kwoty bezpośrednio od Wykonawcy lub też potrącić kwotę zapłacą z 

wynagrodzeniem Wykonawcy. 

12. Bezpośrednia zapłata podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez 

odsetek. 

13. Przed dokonaniem zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag, w 

terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, 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 dalszego 



   

 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

16. Zapisy ust. 3-15 dotyczą także dalszych podwykonawców w przypadku powierzenia przez 

podwykonawcę realizacji prac dalszemu podwykonawcy. 

 

Nadzór nad realizacją umowy 

§ 5. 

1. Ze strony Wykonawcy wyznacza się: 

1) do kierowania i koordynowania prac, stanowiących przedmiot umowy: 

……….., tel. ………., fax. ………., e-mail ………., 

2) kierownika budowy: ……………, 

3) kierownika robót branży sanitarnej …............. 

4) kierownika robót branży elektrycznej …............. 

2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się Inżyniera Kontraktu: 

1) Kierownika Zespołu……….., tel. ………., fax. ………., e-mail: ………. . 

 

Sposoby rozliczeń i odbioru 

§ 6. 

1. W trakcie realizacji i po wykonaniu robót będą stosowne następujące odbiory: 

1) odbiór dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę z klauzula ostateczności,  

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu potwierdzone wpisem inspektora nadzoru 

do dziennika budowy, 

3) odbiór częściowy - dokonywany po częściowym zakończeniu robót składających się na 

przedmiot zamówienia, 

4) odbiór końcowy – dokonywany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 

się na przedmiot zamówienia, 

5) odbiór pogwarancyjny polegający na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. O zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy kierownik budowy 

powiadamia inspektora nadzoru, który w terminie do 2 dni roboczych potwierdza ten fakt 

wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi 

czynności odbioru końcowego.  

3. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru 

końcowego po zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. Do pisemnego 

zgłoszenia Wykonawca załącza kompletą dokumentację odbiorową oraz kopię wpisów w 

dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez 

inspektora nadzoru.  

4. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót przez inspektora nadzoru stanowi o 

bezskuteczności zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru do czasu uzyskania 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru faktu zakończenia robót budowlanych. Termin, o 

jakim mowa w ust. 5, rozpoczyna bieg w dniu następnym po prawidłowym powiadomieniu 

Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.  

5.   Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 

dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do 

odbioru, zgodnie z ust. 3.  

6.  Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu 

umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację odbiorową, na którą 



   

 

składa się: 

1) dokumentacja powykonawcza (projekt wykonawczy z naniesionymi i zaakceptowanymi 

przez projektanta zmianami); 

2) pozwolenie na użytkowanie, 

3) dziennik budowy,  

4) inwentaryzacja powykonawcza,  

5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń 

oraz inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 

6) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z obowiązującymi 

przepisami i normami;  

7) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

robót);  

8) dokumentacje zdjęciową z przebiegu prac na płycie CD/DVD lub pamięci USB. Nie 

przekazanie wskazanych dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania 

protokołu odbioru końcowego  

7. Dokumentację odbiorową należy przygotować w dwóch egzemplarzach.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi, 

3) jeżeli wady nadają się do usunięcia i ich usunięcie umożliwia użytkowanie przedmiotu 

umowy zastosowanie mają zasady określone w ust. 9-12. 

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad czynności odbioru 

końcowego zostają przerwane do czasu usunięcia tych wad. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na ich 

usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w 

ramach wykonawstwa zastępczego). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 

w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 

robót. 

12. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 

podpisaniu przez Strony protokołu końcowego odbioru i przekazania do użytkowania 

przedmiotu umowy, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

13.Zamawiający wyznacza termin odbioru gwarancyjnego w ostatnim miesiącu gwarancji. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie odbioru gwarancyjnego odrębnym pismem 

z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

14.Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie 

stawienia się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze 

gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomości lub wykonania (jeżeli 

zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru gwarancyjnego sporządzony przez 

Zamawiającego. 



   

 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 7. 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę: 

brutto: ………. zł (słownie: ………..), w tym: wartość netto w kwocie: ………. zł (słownie: 

……….), wartość podatku VAT w kwocie ………. zł (słownie: ……….). 

2. Wykonawca uwzględnił w swoich cenach ryzyko ryczałtu, a także wszelkie koszty wynikające 

z wymagań umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. Wykonawca oświadcza, że 

nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 

można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów wykonania przedmiotu umowy rozliczanego 

ryczałtowo. 

3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktur 

częściowych i faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę. 

4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w następujących wysokościach: 

− 5% kwoty ofertowej po uzyskaniu pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności 

− 45%  kwoty ofertowej po uzyskaniu co najmniej 45% zaawansowania robót 

budowlanych,   

− 50% kwoty ofertowej po odbiorze końcowym i uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

5.  Płatność za fakturę nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Warunkiem dokonania zapłaty częściowej/końcowej jest dołączenie do faktury oświadczenia 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców (zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do umowy) 

o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału podwykonawców - warunkiem 

dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy o następującej treści: 

"Oświadczam, że przedmiot umowy, objęty fakturą nr ......., został wykonany siłami własnymi 

bez udziału podwykonawców”.  

8. Za dzień zapłaty uznaje się datę dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez 

Zamawiającego. Płatność zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany na fakturze, 

po jego uprzednim zweryfikowaniu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT tzw. "białej 

liście".  

9. Do faktury należy dołączyć następujące dokument: 

1) zatwierdzonego przez strony protokołu odbioru częściowego/końcowego przedmiotu 

umowy łącznie z dokumentacją powykonawczą (dla odbioru końcowego). 

2) dokumenty, warunkujące dokonanie zapłaty, określone w ust. 7 i ust. 8. 

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej termin zapłaty wskazany w 

ust. 8 będzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury korygującej.  

11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na konto wskazane na fakturze.  

12. Fakturę należy wystawić na Zamawiającego: Gmina Żarnów, ul. Opoczyńska 5, 26-330 

Żarnów NIP:7681717807. 

13. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 

 

 

Gwarancja i rękojmia 

§ 8. 

1. Na objęte zakresem umowy roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 

….. miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od dnia końcowego odbioru robót (gwarancja 

wykonawcy). Warunki gwarancji określa Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Strony zgodnie 

uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu 



   

 

cywilnego o gwarancji jakości. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków wykonawcy 

wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, wykonawca w zakresie dostarczonych 

urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego o gwarancji jakości tych urządzeń i robót.  

2. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 

końcowego przedmiotu umowy warunki udzielonej przez siebie gwarancji w formie zgodnej ze 

wzorem określonym w toku postępowania przetargowego, po przeprowadzeniu którego 

zawarto niniejszą umowę (Załącznik nr 2 do umowy). Nie przekazanie dokumentu 

gwarancyjnego upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  

3. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek. Usunięcie zgłoszonych wad i usterek wymaga 

potwierdzenia przez Strony pisemnym protokołem.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na 

ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego). W tym przypadku koszty usuwania wad i 

usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 9. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 5% ceny ofertowej 

zgodnie z §7 ust. 1, tj.: w wysokości ………. zł (słownie: ……….) w formie: ………………...,  

2. 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 

30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane.  

3. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 30 % stanowić będzie 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrócona nie później 

niż w 15 dniu po upływie gwarancji i rękojmi. 

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu jego ważności. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 10. 

Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym 

wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez 

zapłaty kar umownych,  

2) wszczęcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tym fakcie, 

3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu 

umowy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie,  

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn 

lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po 



   

 

wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie 7 dni od upływu 

wyznaczonego terminu,  

5) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 

dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robót, w terminie 7 dni od 

upływu wyznaczonego terminu,  

6) gdy Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych, określonych w § 3 ust. 2 pkt 

1-4 po wezwaniu do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie – w terminie 7 dni od upływu kolejnego wyznaczonego terminu,  

7) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po wezwaniu do usunięcia 

nieprawidłowości – w terminie 7 dni od upływu kolejnego wyznaczonego terminu. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub bezpodstawnie 

odmawia podpisania protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego 

terminu do dokonania odbioru lub podpisania protokołu odbioru, w terminie 7 dni od 

upływu wyznaczonego terminu,  

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia 

dodatkowego30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 7 dni od upływu 

wyznaczonego terminu,  

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – 

w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Obowiązki Stron w przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy 

§ 11. 

1. W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawcę 

oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania/odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac projektowych/robót budowlanych w 

toku wg stanu na dzień rozwiązania/odstąpienia od umowy,  

2) w razie odmowy Wykonawcy sporządzenia wraz z Zamawiającym protokołu inwentaryzacji 

prac projektowych/ robót budowlanych, lub bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu od 

daty rozwiązania/odstąpienia od umowy, Zamawiający jest uprawniony samodzielnie do 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac projektowych/robót budowlanych,  

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,  

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

jeżeli rozwiązanie/odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający, 

5) koszty materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane do realizacji 

innych robót nie objętych niniejszą umową, w razie odstąpienia z przyczyn, za które 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, nie podlegają zwrotowi na rzecz Wykonawcy,  

6) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót budowlanych 

przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie/odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

7) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,  

8) Zamawiający w razie rozwiązania/odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, 



   

 

zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 4), 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy. 

Kary i odszkodowania 

§ 12. 

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu zwłoki w dotrzymaniu terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 

terminu umownego,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w protokole odbioru 

końcowego i w okresie trwania gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia 

po upływie terminu do usunięcia wad, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień 

przerwy, 

4) z tytułu nie przekazania Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z 

obowiązkiem, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare 

umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,  

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1,  

6) w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki, za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, licząc od następnego dnia po upływie 

terminu umownego,  

7) w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, po upływie terminu umownego, o którym mowa § 4 ust. 6 

umowy,  

8) w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki, z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty w okolicznościach określonych w art. 437 ust. 7 pkt d) ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia 

po  terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,  

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1. 

3. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie w przypadku odstąpienia 

Zamawiającego od umowy w sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1),  

4. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony mają prawo dochodzenia 



   

 

odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary określone w ust. 1 i 2 nie pokrywają 

ich szkód.  

5. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 

70 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy. 

6. Kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zamawiający jest 

upoważniony do potrącania kary umownej z faktury Wykonawcy. 

 

Zmiany umowy 

§ 13. 

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dopuszczalna 

będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp lub w 

zakresie i na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej umowie. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmian 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych 

poniżej: 

1) w części dotyczącej terminu realizacji robót budowlanych (bez zmiany wynagrodzenia) 

w przypadku: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i 

niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające 

wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można 

zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za 

przejaw siły wyższej Strony uznają w szczególności: 

- klęski żywiołowe, w tym trzęsienie ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne 

zjawiska 

- atmosferyczne, 

- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., 

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 

zagrażające 

- porządkowi publicznemu, 

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, 

- stan nadzwyczajny, stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (należy przez 

to rozumieć warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na 

niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady 

trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i 

możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, 

niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfiką techniczną uniemożliwiają 

prowadzenie robót),  

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany 

dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na 

realizację przedmiotu umowy,  

d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na 

przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność 

wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),  

e) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

f) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z 

przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub 



   

 

utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,  

g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub 

instalacji,  

h) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac , udzielonych na podstawie 

art.455 ustawy Pzp lub robót zamiennych , których realizacja będzie miała wpływ na 

termin wykonania robót pierwotnie objętych niniejszą umową,  

i) wystąpienia istotnej okoliczności, niezależnej od Zamawiającego, której Zamawiający 

pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,  

j) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu,  

k) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego Dokumentacji lub innych 

dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,  

l) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez 

Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 

Wykonawcę), 

m) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy, 

n) problemów w realizacji zadania wynikających z rozprzestrzeniania się COVID-19, 

 

W przypadku zmiany terminu realizacji, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, 

niż o czas trwania ww. okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno 

być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania 

zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

2) w części dotyczącej sposobu realizacji przedmiotu Umowy, zakresu umowy, materiałów 

lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, z powodu: 

a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w Dokumentacji lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów,  

b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,  

c) konieczności zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji, w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji warunków terenowych związanych z 

istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów 

budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych. 

 

Każdorazowo na taką zmianę z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazić zgodę Zamawiający. 

Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 

 

3) w części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót lub prac, na skutek sytuacji określonej w pkt 2 lub 3, jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  



   

 

b) wystąpienia przesłanek określonych w art. 3571 Kodeksu Cywilnego; 

c) rezygnacji z wykonania części robót – ograniczenia zakresu robót wynikające z 

wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w 

dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w 

celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego 

Zamawiający rezygnuje – nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia określonego w §7 

ust.1, 

4) w części dotyczącej zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez 

zmiany wynagrodzenia) w przypadku: 

a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wystąpienia 

o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w 

jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji warunków 

zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie”,  

b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, 

c) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do 

wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby 

postępowania prowadzonego pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Żarnowie”, Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy 

podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy, 

5) w części dotyczącej zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości 

robót na czas trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: 

a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem 

umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,  

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 

6) w przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu części zamówienia przez podwykonawcę, 

zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu 

podwykonawstwa lub podwykonawcy. Wykonawca jest obowiązany do 

poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie; 

7) w przypadku zmiany albo wejścia w życie nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z 

nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego; 

8) w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

niniejszej umowy; 

9) w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, w tym COVID-19 lub 

wprowadzenia w Polsce stanu o charakterze nadzwyczajnym, na należyte wykonanie 

niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez 

Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może w 

szczególności dotyczyć: 

˗ zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia 

wykonywania umowy lub jej części, 

˗  zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

˗ zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

3. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody.  

4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w 



   

 

postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2  pkt  4, 5 lub 6 nie powodują konieczności sporządzania 

aneksu do Umowy.  

Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do 

Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W 

przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

 

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę 

§ 14. 

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia (o których mowa w §1 niniejszej umowy), polegające na bezpośrednim 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia w szczególności osoby pełniące następujące funkcje: 

1) operatorzy sprzętu i środków transportu,  

2) pracownicy do prac przygotowawczych, robót ziemnych, 

3) pracownicy prowadzące prace budowlane i remontowe, 

4) pracownicy prowadzący prace instalacyjne,  

5) pracownicy prowadzący prace montażowe,  

6) pracownicy prowadzące prace elektryczne. 

oraz osoby wykonujące inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w dokumentacji 

projektowej specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będą zatrudnione przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w 

przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2. 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 czynności fizyczne 

pracownika budowlanego lub inne czynności fizyczne związane z zakresem prowadzonych 

prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 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,  

d) weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu 

umowy. 

3. 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 czynności fizyczne pracownika 

budowlanego lub inne czynności fizyczne związane z zakresem prowadzonych prac w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy: 

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, imion i nazwisk 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. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) 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. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4.  Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących osób wykonujących czynności fizyczne 

pracownika budowlanego lub inne czynności fizyczne związane z zakresem prowadzonych 

prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych) za każde zdarzenie. 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 czynności projektowe oraz 

fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynności fizyczne związane z zakresem 

prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia Pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności niezbędne do wykonywania wyznaczonych im zadań. 

7. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przeszkolenia 

Pracowników w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany osób wymienionych w Załączniku nr 5 do umowy na inne osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności, z zachowaniem 

powyższych wymagań dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej 

zmianie Pracowników Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem nowych osób do wykonywania prac, 

przedstawiając oświadczenie, zgodnie z wymaganiami ust. 3 a). Zmiana osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia nie stanowi zmiany umowy. 

 

Klauzule waloryzacyjne 

§15 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust 

1 Umowy w następujących przypadkach:  

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzi-

nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wy-

nagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  



   

 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. 

U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 

będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony 

Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen 

tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia 

zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu 

wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i 

usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 

Umowy.  

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości 

płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

Obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej 

wymienioną okoliczność należy do Strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia. Wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych 

przez Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku 

zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy w oparciu o umowę o pracę, które 

bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w dniu złożenia 

oferty, a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 

wynikającej ze zmienionych przepisów).  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje 

się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a 

wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na 



   

 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których 

mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.  

5. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 

15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

6. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 

15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie 

waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP 

„Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą 

inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.   

8. Wniosek o którym mowa w ust 5 i 6 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest 

wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane 

nie częściej niż 4 miesiące.  

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 

podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.  

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod 

rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.  

11. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu 

umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed 

dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, 

jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1;  

12. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 11 należy rozumieć wartość wzrostu 

lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.  

13. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 pkt 5 określa się na podstawie wzoru:  

WZ = (W x F)/100, 

przy czym:  

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy 

niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem 

złożenia wniosku,  

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa 

GUS;  

14. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 



   

 

którym mowa w ust. 11.  

15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy.  

16. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

szczegółowej kalkulacji tj. kosztów wynagrodzenia oraz wysokości składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego zasadnych roszczeń 

zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

17. Zmiany wysokości cen elementów przedmiotu Umowy zostaną potwierdzone przez Strony 

poprzez zawarcie aneksu do Umowy.  

18. Ewentualna zmiana Wynagrodzenia nie będzie dotyczyć okresu, w którym przedmiot Umowy 

będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez Zamawiającego.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 16. 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd  

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 

cywilnego oraz Prawa budowlanego.  

3. Jeżeli Zamawiający otrzyma dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych a Wykonawca będzie 

realizował obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w sposób nieprawidłowy, a w 

szczególności sprzeczny z umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub 

wytycznymi obowiązującymi w danym Programie, mogący doprowadzić do wstrzymania, 

cofnięcia, bądź zmniejszeniem dotacji (korekty na podstawie Umowy/decyzji o dofinansowanie 

niniejszego projektu), Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania w pełnej wysokości odpowiadającej wysokości dokonanej korekty dotacji wraz 

z odsetkami ustawowymi i kosztami związanymi z jej zwrotem, w tym kosztami pomocy 

prawnej.  

4. Wykonawca ma obowiązek przechowywania wszystkich posiadanych oryginałów dokumentów 

budowy przez okres 10 lat, licząc od daty wydania Protokołu odbioru końcowego robót i 

udostępniania ich Zamawiającemu na każde jego żądanie bez zbędnej zwłoki.  

5. W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy robót, przed upływem okresu, o 

którym mowa wyżej, Wykonawca ma obowiązek protokolarnie przekazać Zamawiającemu 

oryginały powyższych dokumentów.  

6. W sytuacji, gdy niniejsza umowa będzie realizowana w okresie stanu o charakterze 

nadzwyczajnym (wprowadzonych w związku z COVID-19), wprowadza się następujące 

zalecenia (stosowanie się do poniższych zaleceń nie stanowi zmiany umowy): 

a) w miarę możliwości korespondencję w ramach umowy prowadzić w formie elektronicznej, 

przesyłając dokumenty na następujący adres e-mail: sekretariat@zarnow.eu (za 

niezwłocznym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę). Przy czym, Zamawiający 

wskazuje, że dokumenty elektroniczne winny być podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę umocowaną do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przesłania skanu podpisanego 

dokumentu, wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu oryginału pisma w formie 

papierowej, w możliwie najwcześniejszym terminie. Powyższe może również dotyczyć 

przekazania terenu budowy. Powyższe nie dotyczy zmian umowy - powinny być one 

zawarte w formie pisemnej;  

b) Zamawiający może wymagać, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania 

mailto:sekretariat@zarnow.eu


   

 

związane z realizacją umowy odbywały się, w miarę możliwości technicznych każdej ze 

Stron, za pomocą telekonferencji lub wideokonferencji;  

c) w sytuacji konieczności zrealizowania spotkań osobistych, Zamawiający może ograniczyć 

ilość osób, które mogą być obecne na spotkaniu, jak również wymagać od Wykonawcy 

przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa (np. zachowania odległości, 

wyposażenia w maseczki lub rękawiczki ochronne na koszt każdej ze Stron). Ponadto, 

Zamawiający może wymagać od osób przebywających na spotkaniu złożenia oświadczenia, 

z którego przede wszystkim wynikać będzie, że osoba uczestnicząca w spotkaniu oraz żadna 

osoba jej bliska nie przebywała w okresie ostatnich 14 dni za granicą, nie jest objęta 

przymusową kwarantanną lub nadzorem sanitarnoepidemiologicznym;  

d) Zamawiający może wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowując je do 

zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub wdrażanych przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją warunków zamówienia w 

postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Żarnowie”,oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjaśnieniami. 

8. Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały 

podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 

prowadzonym pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie”, wraz ze 

wszystkimi jej modyfikacjami i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie dokonywana w 

sprzeczności z treścią wyszczególnionych dokumentów.  

9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla Zamawiającego oraz 1 dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający:          Wykonawca: 

 

Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo - finansowy 

Załącznik nr 2 – Warunki gwarancji 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie częściowe podwykonawcy 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie końcowe podwykonawcy 

 



 

 

         Załącznik nr 2 

        do umowy nr ………………………. 

        z dnia………..……………… 

Warunki Gwarancji 
Wykonawca: 

Firma ................................................................................................., 

Adres ................................................................................................., 

Telefon....................................., e-mail ..................fax................................. 

 

udziela Zamawiającemu na okres …... miesięcy gwarancji jakości wykonanych robót, (której 

początek liczony od dnia ........................... końcowego odbioru przedmiotu umowy), na roboty 

budowlane wykonane na podstawie umowy nr …………………………. z dnia ……………… 

(zwana dalej Umową) w sprawie wykonania zamówienia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w Żarnowie”, 

1. Gwarancja obejmuje cały zakres robót budowlanych objętych przedmiotem ww. umowy. Okres 

gwarancji jest jednakowy dla całego ww. zakresu rzeczowego.  

2. Wykonawca oświadcza, że cały zakres robót budowlanych, o których mowa w pkt. 1, objętych 

niniejszą gwarancją, posiada wymagane przez Zamawiającego właściwości wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do zawartej z Wykonawcą ww. umowy.  

3. Zamawiający korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, gdy cały zakres robót 

budowlanych, o których mowa w pkt. 1, objętych niniejszą gwarancją, nie ma właściwości 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 2. 

4. W przypadku, gdy z całego zakresu robót budowlanych, o których mowa w pkt. 1, objętych 

niniejszą gwarancją, będzie korzystał inny podmiot niż Zamawiający (zwany dalej 

Użytkownikiem), Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad.  

5. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia 

posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe 

użytkowanie obiektu.  

6. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją 

Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni 

roboczych od jego ujawnienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, drogą 

elektroniczną lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku 

niniejszego pisma. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w 

terminie 7 dni. 

7. W przypadku zgłoszenia wady, która w ocenie Zamawiającego uniemożliwia dalszą 

prawidłową eksploatacją lub powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada 

zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia przez 

Zamawiającego lub Użytkownika.  

8. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych 

niż w punkcie 6 i 7 terminów usunięcia wad.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wady w dodatkowym terminie odpowiednio 10 lub 3 dni, będzie 

miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy 

lub poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót.  

10. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po 

dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych 

wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy 

objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.  

11. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 

zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego.  



 

 

12. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 

Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce).  

13. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, 

instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego 

serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem 

informuje o tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i 

ponosi jego koszty w okresie gwarancji.  

14. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową 

urządzenia materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji 

dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie 

gwarancji. 

15. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności Kodeksu cywilnego. 

16. Integralną częścią niniejszych Warunków Gwarancji jest Umowa oraz inne dokumenty będące 

jej integralną częścią  

17. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

18. Niniejsze Warunki Gwarancji sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Gwaranta 

 

 

 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

 

 

Udzielający gwarancji      Przyjmujący gwarancję  

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant:            Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

        do umowy nr ………………………. 

        z dnia………..……………… 

 

............................., dnia .............. 

……………………………………………. 

(pieczątka firmowa podwykonawcy) 

 

Oświadczenie częściowe podwykonawcy 

WZÓR 

INWESTYCJA: ………………………………………………………………………………….. 

Niniejszym oświadczam, że na dzień………………. firma…………………………………. 

wywiązała się ze wszystkich wymagalnych płatności na rzecz naszej firmy z tytułu wiążącej nas 

umowy nr ………………………z dnia ………..…………….  

 

W załączeniu potwierdzona za zgodność z oryginałem zapłacona faktura.  

 

 

………………………………………… 

Podpis podwykonawcy                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 

do umowy nr ………………………. 

z dnia…...…..……………….             

 

................................., dnia .............. 

……………………………………………. 

(pieczątka firmowa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 

 

Oświadczenie końcowe podwykonawcy 

WZÓR 

INWESTYCJA: ……………………………………………………………………………………. 

Niniejszym oświadczam, iż firma .....................................przekazała nam całość należnego 

wynagrodzenia wynikającego z wiążącej nas umowy nr …………………..z dnia 

……………………….. 

W związku z powyższym oświadczamy, iż wszystkie roszczenia w związku z jakimikolwiek 

pracami wykonanymi przy w/w inwestycji zostały całkowicie zaspokojone. 

 

 

 

 

………………………………………… 

Podpis podwykonawcy                          


