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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Dotyczy: 

Część I zamówienia „Modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego ul. Rynek 2 

w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

Część II zamówienia „Modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego ul. Lwowska 54 w 

Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

Część III zamówienia „Modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego ul. Lwowska 22B 

w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

Część IV zamówienia „Modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego ul. Lwowska 42 w 

Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

Część V zamówienia „Modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego 

ul. Lwowska 2/Rynek 15 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

 

PROJEKT 

UMOWA NR ...........  / ........ 

 

zawarta w dniu …..………………... w Radymnie w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieo-

graniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod 

Nr ....................., 

pomiędzy: 

Miastem Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, NIP 792-20-32-905, Re-

gon 650900559, 

reprezentowanym przez: 

Krzysztof Roman – Burmistrz Miasta Radymna 

przy kontrasygnacie: Janiny Kaczmarz - Skarbnika Miasta Radymna 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym lub Inwestorem, 

a 

....................................................................................................................................................... 

NIP: ........................ KRS: ….............., 

reprezentowaną (-ym) przez: 

………………………………………………………………………………………………….. 

zwaną(-nym) w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania 

pn. Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przy-

gotowaniem dokumentacji technicznej - ……………………………………………………. 

stosownie do części zamówienia na którą zawiera na jest umowa 

Część I zamówienia „Modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego ul. Rynek 2 

w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

Część II zamówienia „Modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego ul. Lwowska 54 w 

Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 
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Część III zamówienia „Modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego ul. Lwowska 22B 

w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

Część IV zamówienia „Modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego ul. Lwowska 42 w 

Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

Część V zamówienia „Modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego 

ul. Lwowska 2/Rynek 15 w Radymnie wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej.” 

 

§ 2 
1. Przedmiot umowy obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, o której mowa 

w niniejszym paragrafie oraz wykonanie na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 

i odebranej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej - robót budowlanych. 

2. Zakres dokumentacji projektowej, której wykonanie stanowi przedmiot umowy obejmuje 

sporządzenie: 

1) koncepcji architektonicznej. 

Koncepcję architektoniczną należy wykonać w ilości 2 egzemplarzy w formie pisem-

nej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie PDF zapisanej na no-

śniku typu pendrive, 

2) projektu budowlanego wszystkich koniecznych branż wraz z projektem zagospodaro-

wania terenu, świadectwem charakterystyki energetycznej, wytycznymi do planu 

BIOZ, niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, opra-

cowanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

oraz zgodnie z wymogami ustanowionymi SIWZ. 

Projekt budowlany należy wykonać w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 

w 1 egzemplarzu w formie elektroniczną w formacie PDF oraz DWG i DXF zapisa-

nej na nośniku typu pendrive, 

3) projektu wykonawczego uzupełniającego i uszczegółowiającego projekt budowlany 

w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizację robót budowlanych. Pro-

jekt ten musi uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra In-

frastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-

kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow-

lanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Projekt wykonawczy należy wyko-

nać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektro-

niczną w formacie PDF oraz DWG i DXF  zapisanej na nośniku typu pendrive, 

4) przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar 

robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót 

lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymaga-

nia określone w paragrafach od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego 
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Przedmiar robót należy wykonać w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz w 

1 egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie PDF zapisanej na nośniku typu 

pendrive; 

5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy 

rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wyko-

nania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone 

w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-

nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać w 

ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicz-

nej w formacie PDF zapisanej na nośniku typu pendrive; 

6) kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym w tym zbiorcze zestawienie kosztów 

Kosztorys inwestorski należy wykonać w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 

w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie PDF zapisanej na nośniku typu 

pendrive i 1 egzemplarz w formie elektronicznej w zapisie umożliwiającym odczyt w 

formacie Excel. 

7) Uzyskania na rzecz Zamawiającego niezbędnych opinii i uzgodnień oraz pozwolenia 

na budowę (przebudowę) na podstawie którego będzie można rozpocząć prace bu-

dowlane.   

 

3. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy określają: 

stosownie do części zamówienia na którą zawiera na jest umowa 

Część I zamówienia 

Program funkcjonalno użytkowy dla budynku położonego przy Rynek 2 - Załącznik nr 9 

do SIWZ 

Audyt energetyczny dla budynku położonego przy Rynek 2 - Załącznik nr 10 do SIWZ 

Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 sierpnia 

2016 r., znak pisma UOZ-1.5183.105.2016  

Część II zamówienia 

Program funkcjonalno użytkowy dla budynku położonego przy ul. Lwowska 54 - Załącz-

nik nr 11 do SIWZ 

Audyt energetyczny dla budynku położonego przy ul. Lwowska 54 - Załącznik nr 12 do 

SIWZ 

Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 września 

2016 r., znak pisma UOZ-1.5183.131.201 

Część III zamówienia 

Program funkcjonalno użytkowy dla budynku położonego przy ul. Lwowska 22 B - Za-

łącznik nr 13 do SIWZ 
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Audyt energetyczny dla budynku położonego przy ul. Lwowska 22 B - Załącznik nr 14 

do SIWZ 

Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 września 

2016 r., znak pisma UOZ-1.5183.131.201 

Część IV zamówienia 

Program funkcjonalno użytkowy dla budynku położonego przy ul. Lwowska 42 - Załącz-

nik nr 15 do SIWZ 

Audyt energetyczny dla budynku położonego przy ul. Lwowska 42 - Załącznik nr 16 do 

SIWZ 

Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 września 

2016 r., znak pisma UOZ-1.5183.131.201 

Część V zamówienia 

Program funkcjonalno użytkowy dla budynku położonego przy ul. Lwowska 2/Rynek 15 

- Załącznik nr 17 do SIWZ 

Audyt energetyczny dla budynku położonego przy ul. Lwowska 2/Rynek 15 - Załącznik 

nr 18 do SIWZ 

Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 sierpnia 

2016 r., znak pisma UOZ-1.5183.105.20163. 

4. Do opracowanej dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie, iż dokumentacja pro-

jektowa jest wykonana zgodnie z zamówieniem, dokonanymi uzgodnieniami, obowiązu-

jącymi przepisami, kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, zaproponowa-

ne materiały i urządzenia opisywano z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29 – 

31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

5. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej należy 

również: 

1) szczegółowe sprawdzenie w terenie/na obiekcie warunków wykonania zamówienia; 

2) konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dotyczące istotnych ele-

mentów mających wpływ na koszty, funkcję obiektu; 

3) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynika-

jących z art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

tj. za pomocą parametrów technicznych  tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub 

pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy 

materiału lub urządzenia, to Wykonawca (projektant) zobowiązany jest do podania co 

najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimal-

nych wymagań dotyczących ich równoważności. 

6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót 

budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji o której mowa w niniejszym pa-

ragrafie. 

7. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie robót budowlanych objętych przedmiotem ni-

niejszej umowy należy: 

1) Wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie ze 

sporządzoną przez Wykonawcę i odebraną przez Zamawiającego dokumentacją pro-

jektową, obowiązującymi przepisami, normami wskazówkami Zamawiającego oraz 

zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,  

2) Prowadzenie robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy z zapew-

nieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed kradzieżą. 

3) Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt. 
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4) Zapewnienie dostarczania mediów potrzebnych do realizacji prac na swój koszt i swo-

im staraniem. 

5) Ponoszenie kosztów zamontowania liczników zużycia wody i energii elektrycznej 

oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii, obsługi geodezyjnej wraz z inwen-

taryzacją powykonawczą, opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na 

czas realizacji robót wraz z opłatami za zajęcie pasa drogowego  i inne opłaty zwią-

zane z utrzymaniem terenu budowy i prowadzonymi pracami budowlanymi w okresie 

realizacji robót, 

6) W trakcie realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy 

utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i 

materiały w sposób bezpieczny oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci. 

7) Segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego po-

chodzącego z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynika-

jące z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

8) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach i 

przekazanie jej Zamawiającemu na  5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego 

całego zamówienia. 

9) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentu-

alnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót budowlanych obję-

tych przedmiotem umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonaw-

ca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

10) Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót budowla-

nych objętych przedmiotem niniejszej umowy uporządkowanie terenu i przekazanie 

go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

11) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót budowlanych objętych przedmiotem 

niniejszej umowy, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z winy Wykonawcy, 

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego. 

12) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakoń-

czeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 

8. Po zakończeniu robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy Wykonawca zobo-

wiązany jest złożyć w imieniu Zamawiającego do właściwego Powiatowego Nadzoru 

Budowlanego wniosek w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać dla Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie 

obiektu, tj budynku położnego w Radymnie ……….. w stanie, w jakim obiekt ten będzie 

się znajdował po wykonaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać konieczne korekty projektu technicznego jeżeli 

zaistnieje taka potrzeba, warunkujących uzyskanie decyzji – pozwolenia na użytkowanie 

lub wymaganych obowiązującymi przepisami wraz z poniesieniem kosztów robót bu-

dowlanych z tego wynikających. 

11. Realizacja niniejszej Umowy dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  

z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III 

Czysta energia, Działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. 
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§ 3. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające 

na wykonaniu robót budowlanych w tym prac fizycznych (murarskich, tynkarskich, wybu-

rzeniowych) oraz czynności operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ko-

deksu pracy 

2. Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu posiada-

ły odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wy-

mogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spo-

śród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) 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 wezwa-

niem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis oso-

by uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwyko-

nawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy w/w oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umo-

wy/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 PE-

SEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnie-

nia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwyko-

nawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pra-



 

Znak sprawy: RG.I.271.45-4.17-18 

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego na terenie 

Miasta Radymna” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego  

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno 

cowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową w  terminie ustalo-

nym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem, iż projekt budowlany 

wraz z pozwoleniem na budowę uzyskanym z upoważnienia Zamawiającego musi zo-

stać sporządzony i odebrany przez Zamawiającego w terminie do 31 grudnia 2018 

rok. 

2. Każdy z poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, ma zostać przedłożo-

ny w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu do zaopiniowania, przed 

przejściem do kolejnego etapu (części) i ostatecznym powieleniem dokumentacji. Za-

mawiający ustosunkuje się do przedłożonego elementu dokumentacji projektowej w 

ciągu 14 dni roboczych od jej dostarczenia. Zamawiający zaaprobuje opracowaną 

przez Wykonawcę dokumentację, jedynie wówczas, jeżeli będzie ona zgodna z 

przedmiotem umowy i potrzebami Zamawiającego. Przez dni robocze Zamawiający 

rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni 

ustawowo uznanych za świąteczne. 

3. Za datę wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej przyjmuje 

się datę spisania protokołu zdawczo odbiorczego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji jest podpisanie proto-

kołu zdawczo-odbiorczego. 

5. Termin wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy 

ustala się następująco: 

a) zakończenie całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy do 

31 października 2019r. 
b) zakończenie realizacji umowy do 15 listopada 2019 r., 

przy założeniu wykonania robót budowlanych stanowiących poszczególne elemen-

ty przedmiotu umowy określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym w ter-

minach wskazanych w tym harmonogramie. 

6. Za termin zakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy o 

którym mowa w ust. 5 lit. a), uważa się datę ustaloną w protokole odbioru końcowego, 

jako data zakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy. 

7. Za termin zakończenia robót budowlanych stanowiących poszczególne elementy 

przedmiotu umowy określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym uważa się 

datę ustaloną w protokole odbioru częściowego, jako data zakończenia robót budow-

lanych stanowiących poszczególny element przedmiotu umowy określony w harmo-

nogramie rzeczowo-finansowym. 

8. Za termin zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w ust. 5 lit. b), uważa się 

datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego wymaganego przez 

przepisy prawa. 

9. Termin zakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy lub 

zakończenia realizacji umowy określony w ust. 5 niniejszego paragrafu może ulec 

zmianie w przypadku: 

1) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 
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2) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, nie-

pokoje społeczne, działania militarne itp.); 

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

lub odbiorów; 

4) konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej; 

5) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz sa-

morządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe 

itp. 

6) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności. 

10. Opóźnienia, o których mowa w ust. 9 muszą być odnotowane w dzienniku budowy 

oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Bu-

dowy i Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

11. W przedstawionych w ust. 9 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 

terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia całości robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot umowy lub zakończenia realizacji umowy, 

równy będzie okresowi tych opóźnień. 

§ 5. 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wyna-

grodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w związku z tym Wyko-

nawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym 

dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia oraz terenem budowy i zweryfiko-

wał ich kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania dokumentacji i robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy przez Wykonawcę oraz potwierdza taką 

kompletność, dokładność i wystarczalność. Wykonawca akceptuje, informację, że nie będą 

mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i zrzeka się wyraźnie wszystkich ewentualnych 

roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu wszelkich pomyłek, niedokładności, rozbież-

ności lub braków lub innych wad dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, 

w tym jakichkolwiek roszczeń o wypłatę jakichkolwiek zwiększonych kosztów lub płatno-

ści w stosunku do wynagrodzenia umownego.  

2. Wysokość wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT, za realizację całości przedmiotu umo-

wy zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się na kwotę …………..………………….. zł 

(słownie zł 

………………………………………………………………………………………….), w 

tym podatek VAT ………% w kwocie ……………… zł (słownie: 

……………………………zł), w tym: 

- wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej wynosi 

…………..………………….. zł (słownie zł 

………………………………………………………………………………………….), w 

tym podatek VAT ………% w kwocie ……………… zł (słownie: 

……………………………zł), 

- wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych wynosi …………..………………….. 

zł (słownie zł 

………………………………………………………………………………………….), w 
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tym podatek VAT ………% w kwocie ……………… zł (słownie: 

……………………………zł). 

3. Kwoty określone w ust. 2 zawierają wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przed-

miotu umowy, aż do czasu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, a wynikające 

wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym dokumentacji stanowiącej 

opis przedmiotu zamówienia, jak również w dokumentach tych nie ujęte, bez których 

przedmiot umowy nie zostanie wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w tym 

między innymi: 

1) koszty wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na bu-

dowę, 

2) koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne, 

3) organizacji placu budowy, 

4) ochrony obiektu, 

5) doprowadzenia wszystkich mediów dla potrzeb budowy, podłączenia się do tych me-

diów, zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności 

wobec dostawców mediów, przy czym rozliczenie z tytułu korzystania z wszelkich 

mediów dla potrzeb realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej 

umowy nastąpi na podstawie opomiarowania poszczególnych mediów przez Wyko-

nawcę, uregulowanie przez Wykonawcę należności z tytułu korzystania dla potrzeb 

robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy nastąpi przed podpisa-

niem protokołu odbioru końcowego i stanowi warunek jego podpisania, 

6) oznakowania, zabezpieczenia i oświetlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp., 

7) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót wraz 

z opłatami za zajęcie pasa drogowego  i innymi opłatami, stąd wynikającymi, 

8) obsługi geodezyjnej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

9) montażu, demontażu i koszty czasu użytkowania niezbędnych rusztowań, 

10) odbiorów technicznych dokonywanych przez użytkowników, 

11) wymaganych badań i ekspertyz, 

12) likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwot-

nego z wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją inwe-

stycji, 

13) wszystkich kosztów związanych z dopuszczeniem obiektu do użytkowania itp., 

14) wszystkich kosztów zabezpieczeń, obsługi finansowej itp., 

15) koszty wynikające z konieczności czasowego wykwaterowania mieszkańców, lo-

katorów, najemców w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz za-

pewnienia przez Wykonawcę przeniesienie lokatorów, mieszkańców, najemców 

wraz z zapewnieniem ww. osobom lokali zamiennych. 

 

§ 6. 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych 

oraz faktury końcowej. 

2. Rozliczenie za wykonywany przedmiot umowy będzie się odbywało na podstawie 

częściowych faktur, wystawianych na podstawie protokołów zdawczo odbiorczych w za-

kresie dokumentacji projektowej oraz protokołów częściowego odbioru robót budowla-

nych, do łącznej wysokości 70% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej 

umowy, składanych do Zamawiającego nie częściej niż raz w miesiącu, których 
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integralnym załącznikiem będzie (bezusterkowy) protokół częściowego odbioru robót 

pełnego elementu przedmiotu umowy określonego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru stosownym 

wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy wartość zrealizowanego przedmiotu 

umowy przekroczy wartość 70% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej 

umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zapłaty faktury obejmującej część 

przekraczającą wartość 70% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej 

umowy i dokonać zapłaty zrealizowanej powyżej 70% części przedmiotu umowy na pod-

stawie faktury końcowej, nie pozostając w opóźnieniu. 

3. Ostateczne rozliczenie z tytułu zakończenia realizacji umowy zostanie dokonane fakturą 

końcową, wystawioną na podstawie końcowego protokół odbioru robót. 

4. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

5. W przypadku wystąpienia zwłoki w zakończeniu realizacji umowy lub zwłoki w usunię-

ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona 

o wysokość kar umownych, ustalonych niniejszą umową. 

6. Faktury za przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wyko-

nawcę na fakturze. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy: 

a) Ze strony Zamawiającego Pan ………………… tel. ………………………… 

b) Ze strony Wykonawcy Pan (i) …………………………………. tel. ……….. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej 

dokumentacji projektowej, która powstanie w związku i w wyniku wykonania niniejszej 

umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub pod-

mioty działające na jego zlecenie. 

2. Z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego 

wykonanie dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autor-

skie prawa majątkowe do powstałego utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorial-

nych, bez dodatkowego wynagrodzenia,  na następujących polach eksploatacji: 

- realizacja na podstawie dokumentacji określonej w niej inwestycji; 

- zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. po-

przez dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, 

poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny), 

- wprowadzanie do pamięci komputera, 

- prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w 

innej sieci komputerowej, 

- wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych, 

- wykorzystanie do postępowania o udzielenie zamówienia na realizacje przedmio-

tu objętego projektem, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji 

projektów wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa. 
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3. Wykonawca  zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich bę-

dących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie do-

kumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części dokumenta-

cji opracowanej przez podwykonawców, lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie 

pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do 

niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie prawa autorskie. 

4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem 

w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiąza-

ny do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z 

wystąpieniem takich roszczeń. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze 

szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian projektu, adaptacji i modyfikacji pro-

jektu wg potrzeb Zamawiającego, pod warunkiem że nie są sprzeczne z prawem budow-

lanym i zasadami sztuki budowlanej. Po odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający może 

powierzyć dokonanie modyfikacji, mających na celu dostosowanie do zmienionych po-

trzeb Zamawiającego, zarówno Wykonawcy jak i osobie trzeciej. Strony zgadzają się, że 

korzystanie z dzieła w ww. sposób nie stanowi naruszenia praw autorskich Wykonawcy. 

 

§ 8. 

1.  Nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej przewidzianym niniejszą umową z 

ramienia Zamawiającego pełnił będzie: Pan ……………………………. 

2.  Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przewidzianymi niniejszą umową z ramie-

nia Zamawiającego prowadzić będzie: Pan …………………………….  

3.  Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane. Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania 

rozliczeń budowy. Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do dokonywania zmian treści 

niniejszej umowy. 

4.  Istnieje możliwość zmiany Inspektora Nadzoru, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie 

poinformowany. 

5.  Kierownikiem budowy będzie: 

     .............................................................................................................................................., 

posiadający uprawnienia……………………. w specjalności 

……………………………………………………..……………………………………… .  

6.  Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy robót jedynie za uprzednią pi-

semną zgodą Zamawiającego. 

7.  Wykonawca niezwłocznie z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej 

w ust. 5 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależ-

nych od Wykonawcy. 

8.  W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obo-

wiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia dla tej funkcji oraz posiadać doświadczenie jakie posiadała osoba wskazana jako 
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Kierownik budowy w odniesieniu do której zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia Wykonawca otrzymał stosowną ilość punktów w kryterium oceny 

ofert – C. Doświadczenie kierownika budowy. 

9.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 4 niniej-

szego paragrafu jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zło-

żenia wniosku Zamawiającego. 

10. Zmiana w/w osób nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 

§ 9. 

1. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót 

przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wy-

nikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, 

zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wykonawca może przystąpić do realizacji umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi 

z podwykonawcą, po łącznym spełnieniu niżej wskazanych warunków:  

a) zgłoszenie Zamawiającemu zamiaru powierzenia części robót budowlanych stanowią-

cych przedmiot umowy, do realizacji podwykonawcy, 

b) nie zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące przedmiot ni-

niejszej umowy oraz spełnienia pozostałych wymogów określonych w niniejszym para-

grafie. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujący niniejszą umowę za-

mierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiot stanowić mają roboty 

budowlane, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, którą 

zamierza zawrzeć, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający za-

wrzeć taką umowę, obowiązany jest dołączyć do projektu umowy, którą zamierza zawrzeć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidzia-

ny w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, po-

twierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dosta-

wy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgła-

sza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo Zamó-

wień Publicznych. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 5 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiają-

cego. 
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7. 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 stanowiące przed-

miot niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 

o których mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niezgłoszenie 

pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu po-

świadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, realizowane w ramach niniejszej umowy, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wy-

nagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający in-

formuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod ry-

gorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w niniejszej umowie. 

11. Przepisy ust. 2–10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

12. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza bezsku-

teczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

13. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń nie stanowi pod-

stawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia poszczególnego ele-

mentu przedmiotu umowy ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub za-

kończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy lub za-

kończenia realizacji umowy.  

14. Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

15. Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy lub wymogów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zanie-

chania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.  

16. Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób 

powodujący naruszenie postanowień umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, 

aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestał na oznaczony czas albo na stałe 

wykonywania części albo całości powierzonych mu robót budowlanych, dostaw lub 

usług. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest bez-

zwłocznie rozwiązać albo zmienić zawartą z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

umowę lub zapewnić bezzwłoczne rozwiązanie albo zmianę umowy zawartej przez pod-
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wykonawcę z dalszym podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego umowy takie zostaną 

rozwiązane.  

17. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 

dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczęcia postępowania sądowego, Zamawiającego o 

wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postępowaniach 

sądowych z udziałem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczą-

cych się w związku z realizacją niniejszej umowy.  

18. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, przedstawi jednocześnie dokument 

podpisany również przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, w którym wska-

że stosowny podział należności pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami na podstawie protokołów stanowiących podstawę do wystawienia fak-

tur częściowych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i podwykonaw-

cę lub dalszych podwykonawców.  

19. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców Zamawiający dokona wypłaty całego wynagrodzenia umownego na 

rzecz Wykonawcy, jeżeli Wykonawca przedstawi: 

- oryginały oświadczeń każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o 

uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych na-

leżności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypa-

dający nie wcześniej aniżeli na siódmy dzień po dniu podpisaniu przez Strony protokołu 

odbioru końcowego, w związku z wykonaniem których oświadczenia te są składane; 

- potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę lub podwykonawcę każ-

demu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzone przez bank pro-

wadzący obsługę rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli dotyczy 

dalszego podwykonawcy wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty. 

20. W przypadku nie dołączenia do faktury VAT przez Wykonawcę dokumentów, o których 

mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zatrzymać odpowiednią kwotę 

odpowiadającej kwocie należnej poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwy-

konawcom i przekazać ją na rzecz tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

do momentu złożenia wymaganych dokumentów. 

21. W przypadku zgłoszenia do Zamawiającego przez podwykonawcę lub dalszego podwy-

konawcę, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zama-

wiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wy-

magalnych roszczeń o zapłatę z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub 

usług, wskazując na uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiają-

cy wzywa Wykonawcę aby w terminie 7 dni zajął stanowisko w sprawie roszczeń pod-

wykonawców lub dalszych podwykonawców oraz dowodów na poparcie swojego stano-

wiska. 

22. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej płatno-

ści na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płat-

ności w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę do Zamawiającego. 
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23. Zamawiający o dokonaniu płatności o której mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu, in-

formuje zobowiązanego do zapłaty Wykonawcę oraz potrąca kwotę wypłaconego wyna-

grodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zobowiązanie Zamawiającego do 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wygasa do wysokości kwoty zapłaconej 

bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 24. Zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców obej-

muje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek. 

25. W przypadku gdy czynność wskazana w ust. 22, niniejszego paragrafu (zapłata należno-

ści na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) zostanie powtórzona przez 

Zamawiającego lub dokonane płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwy-

konawców przekraczają kwotę stanowiącą 5% wartości niniejszej umowy, Zamawiający 

ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz żą-

dać kary umownej określonej w § 14 niniejszej umowy. 

26. Wykonawca w powyższym zakresie upoważnia na podstawie umowy Zamawiającego do 

płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przy zachowaniu 

warunków określonych w umowie. 

27. Postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwy-

konawców. 

§ 10. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysoko-

ści 10% ceny oferty brutto zaokrąglonego do 1000 zł w dół, co stanowi kwotę w wysoko-

ści: ........................ zł ………………................................................................................... 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ............................................................ 

3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusunięcia wad przed-

miotu umowy, zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 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 wady. 

4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia zostanie 

zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni (z wyjątkiem sytuacji gdy z dokumentu na pod-

stawie którego udzielono zabezpieczenia wynika, że przestaje on wiązać w określonym 

terminie mimo iż nie został zwrócony) po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 

potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy. Po-

została część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 

5-letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego, o którym mowa w § 12 

niniejszej umowy. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 9 niniejszej umowy wy-

stąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia całości robót budowlanych, stanowią-

cych przedmiot umowy lub terminu zakończenia realizacji umowy, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do prze-

dłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, al-

bo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z 

aneksu do umowy. 



 

Znak sprawy: RG.I.271.45-4.17-18 

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego na terenie 

Miasta Radymna” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego  

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

§ 11. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC związane z przedmiotem niniejszej 

umowy przez cały czas trwania niniejszej umowy na kwotę nie mniejszą niż wartość wy-

nagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego uaktualniania polisy ubezpieczeniowej, z za-

chowaniem zasady ciągłości, przez czas realizacji umowy, również w przypadku przedłu-

żenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek dokonać 

przedłużenia albo, jeśli nie jest to możliwe, do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na 

okres nie krótszy niż wynikający odpowiednio ze zmiany umowy i przedłożenia Zamawia-

jącemu stosownego dokumentu z zachowaniem ciągłości okresu ubezpieczenia. Przedło-

żenie dokumentu potwierdzającego przedłużenie okresu ubezpieczenia winno nastąpić nie 

później niż na 14 dni przed upływem terminu ważności wcześniejszego ubezpieczenia. 

3. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w ust. 2 niniej-

szego paragrafu. Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na 

jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wy-

nagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia na-

leżytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniej-

szym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

§ 12. 

1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego na 

podstawie zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę w formie pisma lub zapisu w dzien-

niku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 

2. Po wykonaniu danej części robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, stanowią-

cych pełen element określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wykonawca 

zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru. Podstawą do ww. zgłoszenia bę-

dzie faktyczne wykonanie danej części przedmiotu umowy potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru oraz zrealizowanie przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia powoła Komisję Odbiorową. O powyższym 

zostanie powiadomiony Wykonawca z zaproszeniem do udziału w pracach Komisji. 

4. Odbioru końcowego potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy dokona 

Komisja Odbiorowa. 

5. Na co najmniej 7 dni przed zakończeniem czynności odbioru końcowego Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu: 

a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót objętych przedmiotem 

umowy z: opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ, zakresem prac zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami, normami, technologią robót, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 

b) dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót po-

twierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru (koszt ich uzyskania obciąża Wyko-

nawcę), 

c) wyniki badań kontrolnych, 
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d) protokoły odbiorów instalacji i urządzeń technologicznych, 

e) dokumenty materiałowe - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, atesty, aprobaty techniczne, zatwierdzenie próbek materiałowych, 

f) dowody uregulowania płatności z tytułu korzystania z mediów dla potrzeb robót budow-

lanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

g) inne dokumenty określone przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). 

Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych i stwierdzeniu zrealizowania przedmiotu 

umowy zgodnie z: 

- opisem przedmiotu zamówienia,  

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

- ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami.  

Komisja Odbiorowa podpisuje protokół odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego 

stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia niniejszej umowy. 

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo 

zgłoszenia gotowości do odbioru to Wykonawca: 

a) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy; 

b) dokona jednostronnego ustalenia stanu zrealizowanego przedmiotu umowy przez powo-

łaną do tego celu Komisję powiadamiając o terminie tych prac Zamawiającego; 

c) sporządzi protokół odbioru, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury 

końcowej i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że 

przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to 

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wa-

dy, to Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin. Fakt 

usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie przy udziale stron umowy. Wykonawca 

jest zobligowany do usunięcia wad na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Za-

mawiającego.  

9. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad, wów-

czas Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć jej poprawienie   innej osobie 

na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Powstałe z tego tytułu dodatkowe koszty Za-

mawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi 

na koszt Wykonawcy. 

11. Postanowienia zawarte w ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do odbioru I etapu przedmiotu 

umowy. 

§ 13. 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały 

wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja 

uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu 

Cywilnego. 
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2. Strony umowy postanawiają, że Wykonawca udziela gwarancji na wady fizyczne dotyczą-

ce wykonanych przez siebie robót oraz każdego z elementów przedmiotu umowy na okres 

……… lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, na warunkach 

określonych w Karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, jed-

nocześnie będącej jej integralną częścią. 

§ 14. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych 

poniżej oraz wskazanych w treści niniejszej umowy: 

a) w razie wystąpienia 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 bezpie-

czeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, – odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie podejmuje się jego rozpoczęcia, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie,  

c) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż jeden 

miesiąc, 

d) Wykonawca wykonuje przedmiotu umowy wadliwie, niezgodnie z warunkami postę-

powania o udzielenie zamówienia publicznego, stosuje materiały niezgodne z wymaga-

niami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

e) Zamawiający na wskutek niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zapłaty wyna-

grodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wielokrotnie zmuszony był do 

dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  lub 

do dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto, 

f) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwyko-

nawcy/-ów pomimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego wobec powie-

rzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji części przedmiotu ni-

niejszej umowy, 

g) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwyko-

nawcy/-ów, pomimo niezgłoszenia powyższego faktu Zamawiającemu, 

h) w przypadku innych istotnych naruszeń postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego we-

zwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w 

niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub 

odmawia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lub protokołu odbioru robót bu-

dowlanych, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzia-

nych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 
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3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takie-

go oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić 

w terminie 30 dnia od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy na etapie realizacji robót budowlanych, Wykonawcę 

oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiają-

cego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mo-

gą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniej-

szą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wyko-

nawcy; 

d) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzą-

dzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy na etapie realizacji robót budowlanych 

z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w ter-

minie 14 dni do: 

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

stały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 lit. c, po cenach 

przedstawionych w kosztorysach inwestorskich sporządzonych przez Wykonawcę w 

ramach przedmiotu niniejszej umowy; 

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 terenu budowy. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia na 

etapie realizacji robót budowlanych z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: 

obliczenie wykonanej części nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygo-

towanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opra-

cowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów inwestorskich sporządzonych 

przez Wykonawcę w ramach przedmiotu niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót 

zgodnie z dokonanymi obmiarami; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (dla 

województwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawą do określenia na-

kładów rzeczowych będą KNR-y, w przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-

y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzo-

ru i Zamawiającego. 
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7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na pod-

stawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzo-

nych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w 

ust. 6 niniejszego paragrafu. 

§ 15. 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, 

b) za nierozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy pomimo uprzednie-

go wezwania Zamawiającego i wyznaczenia w tym wezwaniu terminu rozpoczęcia rea-

lizacji przedmiotu umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za 

przedmiot umowy, 

c) za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy, obejmującego całość robót budowlanych 

wraz z montażem dostarczonego wyposażenia, stanowiących przedmiot umowy, które-

go termin został określony w § 4 ust. 5 lit. a) – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w realizacji poszczególnego elementu przedmiotu umowy określonego w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, 

e) za zwłokę w zakończeniu realizacji umowy, którego termin został określony w § 4 ust. 

5 lit. b) – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za 

każdy dzień zwłoki, 

f) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wyna-

grodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany jak również  za nieprzedło-

żenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany i rozpoczęcie realizacji tychże umów bez spełnienia wymagań określonych 

w § 9 ust. 2-10 - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

nieprzedłożony projekt umowy, projekt zmiany umowy, kopię umowy o podwykonaw-

stwo poświadczoną za zgodność z oryginałem, 

h) za nie wprowadzenie zmiany w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie o 

podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 9 ust. 4 – w wysokości 0,2% wynagro-

dzenia umownego brutto za przedmiot umowy, w stosunku do terminu określonego w 

wezwaniu, o którym mowa w § 9 ust.10, 

i) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 6 czynności – 

w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdą osobę,  

j) z tytułu niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wy-
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konawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  - w 

wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy przypadek niezłożenia dowodu.  

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar 

umownych zarówno za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5 lit. a) oraz 

w § 4 ust. 5 lit. b) Zamawiający będzie naliczał kary umowne za przekroczenie terminu, o 

którym mowa w § 4 ust. 5 lit. a) do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonaw-

cę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wyna-

grodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Kary umowne, dotyczące zwłoki w zakończeniu całości robót budowlanych, zwłoki w 

zakończeniu realizacji umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbio-

rze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy bez konieczności składania w tym za-

kresie odrębnych oświadczeń na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodek-

su Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte   

w wyznaczonym terminie. 

8. Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnień w reali-

zacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienależnego wykonywania umowy, dofi-

nansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 11, nie zostanie przyznane, zostanie cofnięte lub 

Zamawiający zostanie zobowiązany do jego zwrotu, Wykonawca niezależnie od kar 

umownych wymienionych w ust. 1 zapłaci, Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

równej wysokości dofinansowania, które nie zostało przyznane, zostało cofnięte lub do 

którego zwrotu zobowiązany będzie Zamawiający. 

 

§ 16. 

1. Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.  

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.  

3. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie 

dotyczącym wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wyso-

kości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 ciężar wykazania stopnia zakresu wpływu zmian na 

koszt wykonania zamówienia, w przypadku jego wzrostu, spoczywa na Wykonawcy, z za-

strzeżeniem, że: 

a) w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług, ceny jednostkowe i wartość netto  wy-

nagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określone w wyniku tej zmiany ceny jednost-

kowe i wartość brutto wynagrodzenia zostaną wyliczone w oparciu o wysokość stawki 

VAT obowiązującej po zmianie przepisów, 

b) w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pra-

cę, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, to jest o sumę wzrostu 

kosztów Wykonawcy wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracowników biorących 

udział w pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany części zamówie-

nia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub 

jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen 

etat, 

c) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowot-

nemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagro-

dzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, to jest o sumę wzrostu kosztów wy-

konawcy oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej 

Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z 

konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych 

na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wyko-

nawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w re-

alizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia 

przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

6. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych 

przy pomocy podwykonawców przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 

7. Poza innymi przypadkami określonymi postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający 

przewiduje również możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach 

określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień 

publicznych. 

§ 17.  

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e; 

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podsta-

wie art. 24 ust. 1; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzia-

nej 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 dyrek-

tywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

przepisów prawa Unii Europejskiej. 
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§ 18 

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że przekazał osobom fizycznym, których dane osobowe 

zostały udostępnione Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  

w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa lub na etapie zawarcia niniejszej umowy, 

informację o udostępnieniu tych danych osobowych obejmującą elementy treści wskazane w art. 

14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać informację o której mowa w ust. 1 wszystkim osobom 

fizycznym których dane zostaną w przyszłości udostępnione Zamawiającemu w związku z 

realizacją niniejszej umowy 

§ 19. 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi 

oraz Kodeksu cywilnego. 

2.  Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzy-

gnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20. 

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego 

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

Dokumenty stanowiące integralną część umowy: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Załącznik nr 9 Program funkcjonalno użytkowy dla budynku położonego przy  

Rynek 2, 

4) Załącznik nr 10 Audyt energetyczny dla budynku położonego przy Rynek 2, 

5) Załącznik nr 11 Program funkcjonalno użytkowy dla budynku położonego przy  

ul. Lwowska 54, 

6) Załącznik nr 12 Audyt energetyczny dla budynku położonego przy ul. Lwowska 54, 

7) Załącznik nr 13 Program funkcjonalno użytkowy dla budynku położonego przy  

ul. Lwowska 22 B, 

8) Załącznik nr 14 Audyt energetyczny dla budynku położonego przy  

ul. Lwowska 22 B, 

9) Załącznik nr 15 Program funkcjonalno użytkowy dla budynku położonego przy  

ul. Lwowska 42, 

10) Załącznik nr 16 Audyt energetyczny dla budynku położonego przy ul. Lwowska 42, 

11) Załącznik nr 17 Program funkcjonalno użytkowy dla budynku położonego przy  

ul. Lwowska 2/Rynek 15, 

12) Załącznik nr 18 Audyt energetyczny dla budynku położonego przy  

ul. Lwowska 2/Rynek 15, 
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13) Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 sierpnia 

2016 r., znak pisma UOZ-1.5183.105.2016 

14) Pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 września 

2016 r., znak pisma UOZ-1.5183.131.2016 

Załączniki do umowy: 

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

2) Karta gwarancyjna, 

3) Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

4) Polisy(a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY:                                                         

                         

     


