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Załącznik nr 7 do SIWZ 

UMOWA Nr ZP/ ___ /2020 

zawarta w dniu _____ ____________ 2020 roku pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, 37-700 Przemyśl, 

Rynek 1, reprezentowaną przez ________________ Prezydenta Miasta Przemyśla, z upoważnienia 

którego działa _____________________________________________, zwaną w dalszym tekście umowy 

Zamawiającym, NIP 795-231-95-92; REGON 650900341 

 

a ________________________________________________________________________ 

reprezentowanym przez ________________________________________________ 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej również „Stronami” 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego, przeprowadzonego w celu wyboru Wykonawcy dla zadania pod nazwą „Budowa 

Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu”, zawarto umowę następującej treści. 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie następujących robót 

budowlanych: 

1) związanych z wykonaniem wejścia do podziemnej trasy turystycznej w piwnicach 

kamienicy Rynek 1 w Przemyślu: 

a) rozbiórka posadzki i schodów w hallu wejściowym i pomieszczeniu po transformatorze, 

b) przesunięcie otworu drzwiowego pomiędzy hallem a pomieszczeniem po transformatorze, 

c) wykopy – usunięcie gruzu i ziemi z projektowanej klatki schodowej, 

d) podbijanie fundamentów, 

e) wykonanie przebić komunikacyjnych wraz z przesklepieniami, 

f) wykonanie żelbetowej klatki schodowej, 

g) roboty wykończeniowe klatki schodowej i wejścia, 

Roboty związane z adaptacją pomieszczeń piwnic: 

h) pogłębienie fundamentów, 

i) obniżenie posadzek, 

j) naprawa fragmentów muru, 

k) wykonanie schodów terenowych, 

l) oczyszczenie ścian i stropów, spoinowanie murów, 

m) wykonanie posadzki, 

n) wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – 

wywiewnej, oraz instalacji hydrantowej; 

Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją  projektową na którą wydana została decyzja 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu INR-

II.5142.6.2019.IZ , oraz decyzja Pozwolenia na budowę nr 232/2012 z 17.08.2012r., znak: 

BGP.6740.251.2012  „Przebudowa piwnic budynku Rynek 1 w Przemyślu ze zmianą sposobu 

użytkowania na cele ekspozycyjno – turystyczne w tym wykonanie dodatkowego wejścia do 

podziemnej trasy turystycznej oraz wykonanie instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej, 

przeciwpożarowej i elektrycznej na działce nr 689 obręb 207.” 

2) przebudowa podziemi budynku Rynek 1: 

a) wykonanie przebicia przez ścianę piwnic, 

b) wykonanie schodów w miejscu przebicia ścian, wraz z okładziną kamienną, 

c) wymiana balustrad schodowych na wypełnione szkłem, 

d) wykonanie instalacji elektrycznej dla trasy turystycznej; 

Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją, na którą wydana została decyzja 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu INR-

II.5142.5.2017.IZ., oraz decyzja Pozwolenia na budowę 54/2017 z 14 marca 2017r. znak: 

AOŚ.6740.23.2017 „Przebudowa podziemi budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 

usytuowanego przy Rynku 1 i kolektora sanitarnego pod ul. Mostową i płytą Rynku w zakresie 

wykonania przebić w murach piwnic budynku wraz z wykonaniem ścianek działowych oraz 

przebudowy instalacji elektrycznej z montażem urządzeń multimedialnych, na terenie działek 
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Nr 689,695,702,737 obręb 207 w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podziemna 

Trasa Turystyczna w Przemyślu” – dostawa, montaż scenografii i urządzeń multimedialnych nie 

wchodzą w skład zamówienia. 

3) związanych z przebudową i rozbudową istniejącej instalacji ciepła technologicznego 

budynku przy ul. Rynek 1 w Przemyślu: 

Wykonanie nowych rurociągów c.t., doprowadzających energię cieplną z pomieszczenia 

wentylatorni, zlokalizowanej w poziomie piwnic budynku, pod głównym wejściem do Podziemnej 

Trasy Turystycznej, do centrali wentylacyjnej projektowanej w obrębie projektowanego 

dodatkowego wejścia do ww. trasy. 

Na w/w zakres wydana została decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z siedzibą w Przemyślu IRN-II 5147.14.2020.AB z dnia 26.03.2020, oraz decyzja 

Pozwolenia na budowę AOŚ.6740.84.2020 nr 102/2020 z dnia 15 maja 2020. 

4) wykonanie zabezpieczenia i adaptacji odcinka zabytkowego kolektora sanitarnego 

w zakresie: 

a) budowy żelbetowego obejścia czynnego kolektora, 

b) zabezpieczenia i adaptacji fragmentu zabytkowego kolektora (odcinek długości ok. 5,13 m), 

c) wykonania instalacji elektrycznej w tym instalacji oświetlenia ewakuacyjnego 

i wentylacyjnej; 

Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją projektową na którą wydana została decyzja 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu UOZ 

1.5142.183.2016 z 4.08.2016r. , oraz decyzją pozwolenia na budowę NR 288/10 z 23.08.2010r., 

znak: BGP.II.4.7353 – 266/10 „Budowa podziemnej trasy turystycznej (etap I) – zabezpieczenie 

i adaptacja zabytkowego kolektora sanitarnego w Rynku w Przemyślu z budową wejść 

i łączników pomiędzy istniejącym kolektorem a kamienicami Rynek 1 i  Rynek 11 na terenie 

działek oznaczonych nr 689,702,695,737,723/1 w obr. 207, zmienioną Decyzją 72/2013 

z 9.IV.2013r., znak: BGP.6740.64.2013 oraz Decyzją 195/2016 z 19.08.2016r., znak: 

AOŚ.6740.284.2016 – zmiana w zakresie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 

budowlanego obejmującego zmianę zakresu objętego projektem zagospodarowania w związku 

ze zmianą trasy łącznika pomiędzy wejściem „B” z płyty Rynku a kamienicą Rynek 11 

z wykorzystaniem ok 16 m istniejącego starego kanału sanitarnego na terenie działek nr 723/1 

i 737 obręb 207. 

Zakres budowy łącznika ograniczony jest do odcinka długości ok. 10,05 m, do miejsca włączenia 

łącznika opisanego w pkt 5), zgodnie z załączonymi do opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik 

Nr 1 do SIWZ) rysunkami zamieszczonymi pod nazwami: „Rzut poziomy łącznika – 

zabezpieczenie zabytkowego kolektora” oraz „Szkic- fragment łącznika objęty zakresem 

inwestycji”.  

5) budowę żelbetowego łącznika do budynku Rynek 9: 

a) budowa żelbetowego łącznika, 

b) wykonanie instalacji elektrycznej w tym instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji 

wentylacyjnej łącznika, 

c) usunięcie kolizji z sieciami wodociągową, gazową oraz kanalizacją odpływową. 

Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją projektową na którą wydana została decyzja 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków INR 5112.1023.2017.IZ z 19.04.2017r 

oraz decyzja pozwolenie na budowę Nr 98/2017 z 28.04.2017r., znak: AOŚ.6740.115.2017 – 

„budowa podziemnego łącznika pomiędzy wejściem „B” zlokalizowanym w płycie Rynku 

a budynkiem Rynek 9, wraz z instalacją elektryczną oraz przebudową kolidującej sieci gazowej 

i wodociągowej oraz kanalizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Podziemna Trasa 

Turystyczna w Przemyślu” z wykonaniem robót na terenie działki nr 723/1 obręb 207 Rynek 

w Przemyślu. 

Projekty wykonawcze, przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

decyzje Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Decyzje pozwolenia na 

budowę stanowią Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

2. Roboty, o których mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (STWiOR 

i dokumentacją projektową) stanowiącym załącznik do umowy, a także Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, która stanowi integralną część umowy. 
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3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz STWiOR, które wchodzą w skład 

SIWZ, stanowiąc jej integralną część. 

4. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne, lecz o parametrach 

technicznych i jakościowych identycznych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób 

nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji 

przetargowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie 

obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowana przez niego urządzenia 

i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian 

projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania na swój koszt dokumentacji zamiennej uwzględniającej zmiany i uzyskania jej 

akceptacji przez Zamawiającego, oraz, o ile to niezbędne, uzyskania również uzgodnień 

(zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów 

administracyjnych; 

2) nie dopuszcza się wariantowości przy realizacji inwestycji – inwestycja ma być zrealizowana wg 

posiadanej przez Inwestora dokumentacji projektowej (na podstawie której wydano Pozwolenia 

konserwatorskie i Pozwolenia na budowę); 

3) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bezzwłocznie po przyjęciu placu budowy  

4) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca w porozumieniu 

z Zamawiającym zobowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo – finansowy, 

uwzględniający założenia dokumentacji przetargowej, kwotę z Oferty z rozbiciem na 

poszczególne etapy i elementy prac i robót, termin wykonania Przedmiotu zamówienia 

z rozbiciem na poszczególne etapy i elementy prac i robót. Na żądanie Zamawiającego 

harmonogram będzie aktualizowany; 

5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia 

istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), 

zlokalizowanych na terenie budowy i niepodlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza 

terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 

infrastruktury na własny koszt. W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony 

do zlecenia takiej naprawy lub odtworzenia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

oraz do potrącenia kosztów z tym związanych z należnych Wykonawcy od Zamawiającego 

należności; 

6) teren budowy oraz tereny przyległe zostaną po zakończeniu budowy doprowadzone na koszt 

Wykonawcy do należytego stanu (pełnego uporządkowania), gotowego do użytkowania 

i prowadzenia bieżącej działalności przez Zamawiającego. Wykonawca będzie na bieżąco dbał 

o czystość i porządek terenów sąsiadujących z budową, które mogłyby zostać zanieczyszczone 

w związku z prowadzeniem inwestycji. W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający jest 

uprawniony do zlecenia prac zmierzających do doprowadzenia do takiego stanu podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrącenia kosztów z tym związanych 

z należnych Wykonawcy od Zamawiającego należności; 

7) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy 

materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposób „przyjazny 

środowisku”, co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawa z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.). Wykonawca 

zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami; 

8) materiały pochodzące z demontażu nadające się do ponownego wmontowania (stal, żeliwo itp.) 

Wykonawca przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub podda utylizacji. 

Decyzje, co do zagospodarowania materiałów będą podejmowane na bieżąco podczas realizacji 

robót, przez przedstawiciela Zamawiającego i inspektora nadzoru; 

9) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania własnego zaplecza placu budowy w zakresie 

niezbędnym do realizacji robót; 
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10) zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót instalacyjnych właściwym gestorom sieci oraz koszt 

związanych z przedmiotowymi pracami nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy; 

11) Zamawiający na czas realizacji robót udostępni Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej 

i wody, a Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia opłat za media zużyte od czasu 

przekazania mu terenu budowy. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się, na własny koszt, do 

zamontowania na istniejącej instalacji elektrycznej oraz wodnej subliczników, których odczyt 

będzie podstawą do rozliczenia opłat za zużyte przez Wykonawcę media. Wykonawca dokonywał 

będzie rozliczeń ww. mediów w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminach wskazanych 

przez Zamawiającego, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego refaktury. W razie 

uchylania się przez Wykonawcę od tego obowiązku Zamawiający będzie uprawniony do 

potrącenia tych kosztów z należności, do zapłaty których na rzecz Wykonawcy zobowiązany 

będzie Zamawiający; 

12) zapewnienie oraz koszty obsługi geotechnicznej i geodezyjnej leżą po stronie Wykonawcy; 

13) teren budowy powinien być zorganizowany zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami 

oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem 

(przenikaniem zanieczyszczonego powietrza do użytkowanych przez Zamawiającego 

pomieszczeń), w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu 

oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót; 

14) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom działającym 

na zlecenie Zamawiającego i realizujących zamówienie na terenie robót; 

15) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy oraz uprzątnąć 

plac budowy i wnętrza budynku tj. odkurzyć podłogi, ściany, sufity, umyć wszystkie zabrudzone 

podczas wykonywania poszczególnych robót elementy między innymi okna i drzwi; 

16) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć plac budowy i uwzględnić bezpieczeństwo osób 

trzecich; 

17) Kierownik budowy powinien posiadać kompetencje do podejmowania decyzji dotyczących 

realizacji przedmiotu zamówienia i pełnić codziennie bezpośredni nadzór nad podległymi mu 

pracownikami oraz ewentualnymi Podwykonawcami; 

18) Kierownik budowy powinien codziennie (w dniach pracy Wykonawcy) przebywać na budowie 

przez czas niezbędny do rozwiązania bieżących problemów występujących w czasie prowadzenia 

robót budowlanych. Kierownik budowy może incydentalnie, w wyjątkowych i uzasadnionych 

przypadkach, wyznaczyć zastępcę do sprawowania codziennego nadzoru, za zgodą 

Zamawiającego i Inwestora Zastępczego. Zastępca ten nie będzie traktowany jako kierownik 

budowy, jednakże za te dni kary umowne dotyczące braku kierownika budowy nie będą naliczane; 

19) W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty o charakterze archeologicznym 

Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego. 

5. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót stanowiących przedmiot 

niniejszego zamówienia, będzie obowiązywała następująca kolejność ważności dokumentów: 

1) umowa; 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

3) dokumentacja projektowa, ogólne, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót; 

4) wybrana przez Zamawiającego oferta Wykonawcy. 

6. W razie stwierdzenia rozbieżności między dokumentami wchodzącymi w skład dokumentacji 

projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym  Zamawiającego i uzyskania od 

Zamawiającego każdorazowej decyzji o sposobie wykonania przedmiotu zamówienia. 

§2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy – do 31 maja 2021r. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy, uważa się za dotrzymany jeżeli zostanie on odebrany zgodnie 

z §11, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli stron umowy.  

3. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 
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§3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły na podstawie ceny 

z oferty Wykonawcy. 

2. Ostateczne wynagrodzenie, ustalone będzie kosztorysem powykonawczym na podstawie cen 

jednostkowych Kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót 

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

3. Ustalone, wynikające z formularza ofertowego wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia wynosi: 

__________________________ zł netto (słownie złotych: _________________________ netto) 

__________________________ zł brutto (słownie złotych: _________________________ brutto) 

Stawka VAT _____%__________________________ zł kwota podatku VAT 

4. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie 

w ciągu realizacji umowy. 

5. Kosztorys powykonawczy będzie uwzględniał składniki kalkulacyjne za poszczególne roboty 

z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

6. Roboty wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, lecz nie wykonane – nie podlegają 

zapłacie. W takim przypadku podstawą rozliczenia będzie kosztorys powykonawczy. 

7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych rozliczenie prac, nastąpi na podstawie kosztorysów 

różnicowych sporządzonych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Zamawiającego (Inspektora 

Nadzoru) z zastosowaniem czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie, których został 

sporządzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę i złożony wraz z ofertą – gdy nie 

będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny 

czynników produkcji (M,S) zostaną przyjęte z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych 

od średnich cen opublikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, ORGBUD, 

INTERCENBUD dla województwa podkarpackiego), jako średnie dla kwartału poprzedzającego termin 

wykonania robót. Podstawą określenia nakładów rzeczowych będą jednostkowe nakłady rzeczowe 

zawarte w kosztorysie ofertowym szczegółowym, a w przypadku braku odpowiednich pozycji, 

odpowiednie jednostkowe nakłady rzeczowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys 

różnicowy, o którym mowa wyżej należy wykonać poprzez wyliczenie ceny roboty pierwotnej, dalej 

wyliczenie ceny roboty zamiennej i kolejno wyliczenie różnicy pomiędzy tymi cenami. 

8. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty płatne będzie fakturami częściowymi odpowiednio do 

zaawansowania poszczególnych etapów robót i fakturą końcową wystawioną nie później niż 7 dni od 

daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót. 

9. Faktury częściowe wystawiane będą jeden raz w miesiącu. 

10. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego robót, w którym 

Inspektor nadzoru każdej branży i Kierownik budowy określą rzeczywiście wykonane ilości robót 

w danym okresie rozliczeniowym na podstawie obmiarów wykonanych robót zapisanych w Księdze 

Obmiarów Robót.  

11. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół wykonanych robót i protokół odbioru końcowego 

(ostatecznego) przedmiotu umowy. 

12. Termin płatności wynosił będzie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami protokołów odbiorów 

częściowych. 

13. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Płatność za roboty dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, 

zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku rachunku 

bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek 

inny rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”. 

15. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy ustawy 

o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty. 

16. Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca 

w momencie powstania obowiązku podatkowego – moment powstania obowiązku podatkowego 

wykonawca ustali na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 
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17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych: 

1) oryginałów oświadczeń każdego z Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 

wymagalnych należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde 

z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na 

następny dzień po podpisaniu przez Strony protokołu wykonanych robót, w związku z wykonaniem 

których oświadczenia te są składane, lub 

2) potwierdzeń przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z Podwykonawców oraz 

dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty. W razie 

wątpliwości Zamawiający może żądać także oświadczeń, o których mowa w pkt 1.  

18. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś 

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej umowie 

o podwykonawstwo, nie później jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót, dostaw lub usług. 

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

odpowiedzi na wezwanie, 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 

dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Środki finansowe na realizację niniejszego zadania są zabezpieczone w budżecie miasta w Dziale 921 

Rozdziale 92120 § 6087 oraz § 6589. 

§ 4  

MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU 

1. Strony określą w protokole jakie materiały zostały zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania 

robót ze wskazaniem ilości i jakości tych materiałów. 

2. Osoba, o której mowa w §5 ust. 3 pkt 1 w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego 

zobowiązana jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub 

odzyskanych materiałów (np. przekazanie ich do złomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko 

odpadów/śmieci lub przeznaczenie ich do ponownego wbudowania bądź zagospodarowania, itp.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do: 
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1) usunięcia poza teren robót materiałów o których mowa w ust. 1, które nie nadają się do 

ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz poniesienia 

odpowiedzialności za powyższe działania; 

2) segregacji materiałów zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego jako surowiec 

wtórny; 

3) przetransportowania materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu odbioru 

surowców wtórnych; 

4) strzeżenia mienia z odzysku, o którym mowa w ust. 2, do czasu zadysponowania tym mieniem 

przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek poinformowania osoby, o której mowa w §5 ust. 3 pkt 1, o terminie 

i miejscu dostarczenia materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu surowców 

wtórnych, co najmniej na 2 dni robocze przed terminem planowanej dostawy. 

§ 5 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika budowy/robót pełnić będą: 

1) kierownik budowy: _______________________________________ 

2) kierownik robót w branży elektrycznej: ____________________________________________ 

3) kierownik robót w branży sanitarnej: ______________________________________________ 

2. Wykonawca upoważnia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbiorów częściowych i odbioru 

końcowego robót wraz z rozliczeniem robót, oraz czynności wynikających z § 4. 

3. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej „inspektorem” pełnić będą:  

1) w branży budowlanej i jednocześnie koordynatora: __________________________________ 

2) w branży elektrycznej: ________________________________________________________ 

3) w branży sanitarnej: __________________________________________________________ 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 3 działają w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

Budowlane. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby określonej w ust. 1 

nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do 

wykazania Zamawiającemu, że osoby mające pełnić funkcję Kierownika budowy i Kierownika robót, 

spełniają wymagania określone w SIWZ i zostały zadeklarowane w ofercie. Zmiana Kierownika budowy 

musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji zmiana może być dokonana 

wpisem do dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy. 

6. Zamawiający upoważnia osoby wymienione w ust. 3 do dokonania odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego robót wraz z rozliczeniem robót, oraz upoważnia osobę, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, do 

wykonywania czynności, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 2. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wskazanych w ust. 3 osób. O dokonaniu zmiany, 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu robót, dokumentacji projektowej i dziennika budowy; 

2) organizowanie narad roboczych na budowie; 

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiałów; 

4) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy; 

5) stawianie się w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcą celem nadzoru nad dokonywanymi 

czynnościami dostawy materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny oraz odbioru 

stosownych dokumentów z tytułu dokonanej sprzedaży; 

6) terminowe przystąpienie do odbiorów częściowych i odbioru końcowego; 

7) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) opracowanie i uzgodnienie we własnym zakresie „Projektu organizacji ruchu na czas wykonania 

robót” oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i ponoszenie kosztów związanych 

z prowadzeniem robót w pasie drogowym; 



 

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 

społecznej. Nr umowy RPPK.06.03.00-18-0045/18-00 

8 

2) opracowanie instrukcji p.poż. wraz z dostawą i montażem urządzeń wymienionych w instrukcji 

oraz znaków wskazanych w instrukcji ppoż.; 

3) uzyskanie, działając na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie 

– przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót; 

4) opracowania projektu organizacji placu budowy; 

5) zapewnienie niezbędnej obsługi geotechnicznej i geodezyjnej; 

6) zapewnienie i pokrycie kosztów ewentualnego odwodnienia wykopów w trakcie realizacji robót i 

nadzoru hydrogeologicznego; 

7) opracowanie planu BIOZ; 

8) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; 

9) urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz utrzymanie ww. składników 

w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych, 

wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, dróg tymczasowych, dojazdów oraz zapewnienie 

dozoru budowy; 

10) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, dokumentacją projektową, STWIOR oraz wiedzą 

budowlaną; 

11) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach 

szczegółowych; 

12) prowadzenie Księgi Obmiarów Robót 

13) przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do 

wykonywania robót oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 

14) udostępnienie placu budowy innym Wykonawcom działającym na zlecenie Zamawiającego 

i realizujących zamówienia  na terenie robót; 

15) uporządkowanie terenu budowy oraz uprzątnięcie placu budowy i wnętrza budynku tj. odkurzenie 

podłóg, ścian, sufitów, umyć wszystkie zabrudzone podczas wykonywania poszczególnych robót 

elementy między innymi okna i drzwi; 

16) uporządkowanie terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową 

Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście w teren; 

17) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych oraz określonych w §11 ust. 6; 

18) ponoszenie kosztów mediów aż do daty odbioru przedmiotu umowy. 

19) wykonanie i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy 

i przekazanie jej Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej; 

20) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Umowy; 

21) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników, współpracowników, podwykonawców itp. oraz osób trzecich, powstałe w związku 

z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;  

22) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

23) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

w pełnej wysokości; 

24) niezwłocznego informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość prac/robót lub termin zakończenia prac/robót; w tym 

w szczególności na terminy wynikające z Harmonogramu Prac. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w realizacji.  

5. Wykonawca jest obowiązany informować osobę, o której mowa w §5 ust. 3 pkt 1, o wszystkich 

problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu 

umowy, w tym poinformować Zamawiającego o niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie 

umownym. 

6. Wykonawca obowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń osób, o których mowa w §5 ust. 3, 

zgodnie ze STWiOR oraz obowiązującym prawem.  
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7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia, na czas wykonywania 

przedmiotu zamówienia, przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę 

pracowników wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia polegających 

na: 

1) roboty rozbiórkowe; 

2) usunięcie gruzu i ziemi; 

3) podbijanie fundamentów; 

4) wykonanie przebić komunikacyjnych; 

5) wykonywanie nadproży i przesklepień; 

6) wykonanie żelbetowej klatki schodowej; 

7) naprawa fragmentów muru; 

8) wykonanie schodów terenowych; 

9) oczyszczenie ścian i stropów; 

10) spoinowanie murów; 

11) wykonanie posadzek; 

12) wykonanie instalacji elektrycznej; 

13) wykonanie kanałów wentylacyjnych; 

14) wykonanie instalacji hydrantowej; 

15) wykonanie rurociągów ciepła technologicznego; 

16) wykonanie żelbetowego obejścia czynnego kolektora oraz żelbetowego łącznika. 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy co do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu określonego 

w ust. 7, w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu 

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

nw. dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 7: 

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 wezwaniem czynności wymienione w SIWZ 

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

imion i nazwisk tych osób i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) 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 pracowników wymienionych 

w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1; 

3) 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 powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanego RODO 

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL i innych). 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; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
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zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 9, w terminie wskazanym przez 

osobę upoważnioną przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę. 

11. W związku z uprawnieniami Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli wskazanych w ust. 8 i ust. 9 

w miejscu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wymaga się sporządzenia protokołu 

potwierdzającego stan faktyczny i okazane dokumenty.  

§ 7  

PODWYKONAWCY  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście całość robót.* 

2. Wykonawca oświadcza, że przy pomocy podwykonawców wykona: ___________. Pozostałe roboty 

wykona osobiście.* 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany 

w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedkładania Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

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

4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) zapisy umowy naruszają postanowienia umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym; 

2) przedmiot zamówienia (zakres prac) nie został precyzyjnie określony; 

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawcę uniemożliwia zakończenie wykonania robót przez 

Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie; 

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę nie jest określone precyzyjnie lub 

przekracza wysokość wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy, za ten zakres robót; 

5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest 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; 

6) umowa nie zawiera postanowień dotyczących obowiązku wykonania określonych w SIWZ lub 

niniejszej umowie czynności przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; 

7) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia: 

a) uzależniające wypłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robót wykonanych przez Wykonawcę, 

b) uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczeń przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 

c) dotyczące dokonywania przez Wykonawcę zatrzymań (zmniejszeń) wynagrodzenia 

Podwykonawcy; 

8) brak w umowie o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo zapisu, że z uprawnień z tytułu 

gwarancji udzielonej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę ma prawo skorzystać 

bezpośrednio Zamawiający kierując roszczenie do Podwykonawcy oraz, że takie uprawnienie nie 

wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Generalnego Wykonawcy z tytułu gwarancji; 

9) umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ. 

5. Zamawiający w terminie do 10 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgłosi pisemne zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, zawierającej zapisy określone w ust. 4, której przedmiotem są 

roboty budowlane.  

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego.  

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 w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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8. Zamawiający w terminie 10 dni od momentu otrzymania, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.  

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo 

dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowań projektowych, 

ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych, usług sprzętowo-transportowych. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000.00 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty 

kary umownej.  

12. Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

14. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

15. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców. 

17. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców.  

18. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren robót 

i rozpoczęcie prac. 

§ 8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim 

w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania 

umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie odpowiednich, 

zgodnych z przepisami prawa warunków BHP, oraz właściwe metody organizacyjno – technologiczne 

stosowane na terenie prowadzenia robót. 

§ 9 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiorom będą podlegały wykonane roboty zanikające i ulegające zakryciu z tym, że odbiór tych robót 

przez Zamawiającego nastąpi w terminie niezwłocznym, nie później jednak niż w terminie 3 dni 

roboczych po zgłoszeniu przez Wykonawcę tak, aby nie powodować przerw w realizacji przedmiotu 

umowy. Odbiory te Wykonawca zgłosi każdorazowo wpisem do dziennika budowy. Prawidłowość 

wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika 

budowy przez inspektora nadzoru. 

§ 10 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

1. Odbiorowi częściowemu podlegać będą prace, za które Wykonawca wystawi fakturę częściową 

odpowiednio do zaawansowania poszczególnych etapów robót. 

2. Inspektor nadzoru może odmówić podpisania protokołu częściowego odbioru robót, jeśli 

w zgłoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodności z niniejszą umową lub dokumentacją 

projektową lub STWiOR. 
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3. Podpisanie protokołu częściowego odbioru robót stanowić będzie podstawę dla Wykonawcy do 

wystawienia faktury częściowej. Wystawienie faktury częściowej przed podpisaniem protokołu 

częściowego odbioru robót jest niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiającego jakichkolwiek skutków 

prawnych lub finansowych. 

§ 11 

ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca, z uwzględnieniem czasu na dokonanie czynności określonych poniżej zawiadomi 

inspektora nadzoru o zakończeniu robót i gotowości do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej 

oraz wpisem Kierownika budowy do dziennika budowy. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1) dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

2) kosztorys powykonawczy i obmiar; 

3) inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

4) specyfikacje techniczne; 

5) uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

6) recepty i ustalenia technologiczne; 

7) dzienniki budowy i księgi obmiaru; 

8) protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru instalacji; 

9) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych; 

10) atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 

11) sprawozdanie techniczne; 

12) instrukcje obsługi i eksploatacji wszystkich zainstalowanych systemów i urządzeń – też w formie 

procedur, z uwzględnieniem DTR producentów, z określeniem terminów przeglądów okresowych 

i serwisowych oraz postępowania w czasie awarii; 

13) inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

3. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

1) zakres i lokalizację wykonywanych robót; 

2) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Inwestora; 

3) uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

4) datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

4. Dokumentacja powykonawcza powinna zostać przygotowana z podziałem na branże w wersji 

drukowanej dla każdej branży w innej kolorystyce (kolor dotyczy obwolut, grzbietów i okładek, 

segregatorów, kartonów itp. lub w innej formie, która pozwoli na szybką identyfikację). Powyższa ilość 

nie uwzględnia dokumentacji drukowanej i powielanej na potrzeby uzgodnień i pozwoleń. Oddzielnie 

przygotować oryginały dokumentów administracyjnych. 

5. Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty 

zostały zakończone, czy dokumentacja określona w ust. 1 została przedłożona i czy jest kompletna. 

Zakończenie robót budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentów jest warunkiem do 

zawiadomienia przez inspektora Zamawiającego o możliwości odbioru przedmiotu umowy.  

6. Zamawiający powoła komisję odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, który odbędzie 

się w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie spisany 

protokół odbioru przedmiotu umowy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Komisja odbioru może odmówić 

odbioru jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał 

do użytkowania. 

8. Częściowe odebranie danych robót, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru 

robót w tej części. Oznacza to w szczególności, że Zamawiający może żądać usunięcia przez 

Wykonawcę wszelkich usterek wykrytych lub powstałych w czasie ich prowadzenia, a odebranych 

częściowo, również po odbiorze częściowym, a także w ramach odbioru przedmiotu umowy.  
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9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, następujące 

dokumenty potwierdzające brak zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców:  

1) oświadczenia, o których mowa w §3 ust. 17 pkt 1; 

2) zestawienie zbiorcze faktur Podwykonawców. 

§ 12 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty budowlane udziela gwarancji jakości 

na okres ____ lat, liczonej od dnia następnego po dacie bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, oraz rękojmi, która jest równa okresowi gwarancji. Udzielona przez Wykonawcę 

gwarancja obejmuje roboty budowlane oraz wbudowane urządzenia. 

2. Po stwierdzeniu wad w okresie gwarancji/rękojmi Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin jej 

usunięcia: 

1) w przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu, użytkowników albo grożącym spowodowaniem 

znaczących strat – niezwłocznie; 

2) w pozostałych przypadkach – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia o wadzie; 

3) na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin, jeżeli czas usunięcia wady 

wymaga więcej niż 14 dni. 

3. Usunięcie wad potwierdza Zamawiający w protokole. 

4. Okres rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wady. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji 

i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji lub 

rękojmi. 

6. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 

a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego 

wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

7. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości. 

8. W razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad, Zamawiający może niezwłocznie zlecić ich 

usunięcie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Obciążenie Wykonawcy, nastąpi 

poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę.  

9. Termin zapłaty należności tytułem usunięcia wad wynosi do 3 dni od dnia doręczenia faktury 

obciążeniowej. 

10. Przed upływem ustalonego w umowie okresu gwarancji/rękojmi*nastąpi przegląd pogwarancyjny, 

mający na celu stwierdzenie istnienia wad powstałych w okresie gwarancji i rękojmi a z tej czynności 

spisany będzie protokół. 

11. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty, z których wynikają 

uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń, 

stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robót. 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 

z oferty tj. kwotę _____________ zł. (słownie złotych: ____________ __/100) wniesione przed 

podpisaniem niniejszej umowy w formie _________________________________________________ 

z zastrzeżeniem stosowania art. 77 pkt 21 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 

oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 1086). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia 



 

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 

społecznej. Nr umowy RPPK.06.03.00-18-0045/18-00 

14 

należytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady. 

3. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 

pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.  

4. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nie usunięcia wad w okresie gwarancji, kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie w części 

koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za 

wady lub udzielonej gwarancji jakości. 

§ 14 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 

za każdy dzień zwłoki; 

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot trzeci; 

3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

4) brak realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłużej niż 14 dni kalendarzowych 

– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień przerwy, licząc powyżej 

14 – tego dnia przerwy, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana 

w harmonogramie; 

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 7 umowy będzie wykonywał Podwykonawca – 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek; 

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu 

w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie; 

7) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty; 

8) nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł, za 

każdy przypadek nieprzedłożenia; 

9) nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 

zł za każdy przypadek nieprzedłożenia; 

10) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty o której mowa w § 7 ust. 11 

– w wysokości 1.000,00 zł, za każdy przypadek braku zmiany; 

11) nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów, potwierdzających 

zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, określonych w § 6 ust. 10 umowy – w wysokości 

500 zł za każdy przypadek; 

12) wykonywanie czynności określonych w § 6 ust. 7 przez osobę nie zatrudnioną na podstawie 

umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek; 

13) stwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora nadzoru dwukrotny brak 

bezpośredniego nadzoru przez kierownika budowy – w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień, 

w którym stwierdzono nieobecność kierownika budowy liczony od pierwszego dnia stwierdzonej 

nieobecności; 

14) nie przedłożenie najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowego dokumentu 

ubezpieczeniowego, kolejnego ważnego dokumentu obejmującego kolejny okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

15) nie przedstawienie do akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

o którym mowa w §1 ust. 4 pkt 4 w terminie tam określonym – w wysokości 500,00 zł za każdy 

dzień zwłoki. 
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2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w ofercie Wykonawcy. Ograniczenie nie dotyczy kar umownych naliczonych na 

podstawie ust. 1 pkt. 2. 

3. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 

obciążeniowej. 

4. W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

składając właściwe oświadczenie. 

6. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się z zastrzeżeniem art. 77 pkt 21 ustawy z dnia 19 czerwca 

2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z 

wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086). 

§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od 

powzięcia wiadomości o niżej wymienionych okolicznościach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania 

placu budowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni kalendarzowych, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie; 

3) suma kar umownych przekroczyła kwotę 15 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 

ofercie Wykonawcy; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 143c ust. 7 ustawy Pzp. 

2. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady: 

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może 

powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów 

poniesionych z tego tytułu; 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;  

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca; 

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej w pkt 3 

Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od 

Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu. 

3. W przypadku, odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane 

wykonane do dnia odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane. przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

4. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostaną odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych.  

5. Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, 

określonych w ust. 2 pkt 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, 

z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie.  

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 

§ 16 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY  

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 

ust. 1, spowodowanego jedną z następujących przyczyn: 

1) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót 

z powodu technologii realizacji prac objętych umową wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak również odkrycia w trakcie robót 
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budowlanych niewypałów i niewybuchów, odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów 

podziemnych wymagające wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, odkrycia przedmiotu względem 

którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność 

wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale 

zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, stwierdzenia innego 

usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające 

z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach 

projektowych lub sposobie wykonania robót, stwierdzenia konieczności wzmocnienia istniejących 

elementów konstrukcyjnych – o okres uniemożliwiający wykonywanie prac; 

2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu umowy – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac; 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, 

których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą 

zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Roboty objęte zamówieniem 

dodatkowym będą zlecane po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe. 

Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu 

konieczności – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac;  

4) konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej – o okres, w którym będą dokonywane 

zmiany projektowe oraz ewentualne trwające w związku z tym postępowania administracyjne; 

5) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków 

ochrony prawnej w zamówieniach publicznych – o okres wynikający z korzystania z tych środków; 

6) ze względu na to, że prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy – o okres wstrzymania prac; 

7) przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych 

materiałów, a także decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbędnymi do uzyskania 

klauzuli ostateczności, o czas wynikający z opóźnienia, pod warunkiem, że opóźnienia nie 

wynikają z winy Wykonawcy; 

8) działania siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, 

która się na nią powołuje, i których konsekwencji pomimo zachowania należytej staranności nie 

można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie 

zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego nie można uniknąć, ani któremu nie 

mogły zapobiec Strony przy zachowaniu należytej staranności, oraz którego nie można przypisać 

drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności 

pożar, powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, wojny, stany 

nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, 

rewolucje, zamieszki i strajki trwające powyżej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie związane 

z działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie robót 

budowlanych – o okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej działania; 

9) ze względu na to, że wykonawcy skorzystali z przysługujących im środków ochrony prawnej – 

o okres korzystania z tych środków. 

3. W przypadku ustania przyczyn określonych w ust. 2, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z umowy. 

4. W przypadku zmian umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, z przyczyn, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1 - 2 oraz 6 - 9, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować pisemnie 

o zaistniałym fakcie Zamawiającego.  

5. Po ustaniu przyczyn opóźniających wykonywanie przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 

6. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie 

zdarzeń uzasadniających wydłużenie terminu wykonania zamówienia oraz potwierdzające długość 

okresu, przez który przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany.  

7. Dowodami mogą być w szczególności: 

1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzające zaistnienie zdarzenia, na 

które powołuje się Wykonawca; 

2) dokumentacja fotograficzna; 
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3) pisma właściwych organów; 

4) decyzje administracyjne wydane przez właściwe organy; 

5) oświadczenia Wykonawcy. 

8. Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca może złożyć wniosek o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 – 5, Wykonawca może złożyć 

wniosek o wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 

10. Wnioskowany okres wydłużenia realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż okresy, 

o których mowa w ust. 2. 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 3 – 5, Zamawiający po rozpatrzeniu 

wniosku Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, wydłuży termin realizacji 

przedmiotu zamówienia. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 2 oraz 6 - 9, Zamawiający po 

rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, może wydłużyć 

termin wykonania przedmiotu zamówienia. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku wystąpienia okoliczności  określonych w ust. 2 pkt 8 Na czas działania siły wyższej 

obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie siły 

wyższej, ulegają zawieszeniu. 

14. Strona umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu 

na działanie siły wyższej określonej w ust. 2 pkt  8 nie jest narażona na utratę zabezpieczenia 

wykonania umowy, kary umowne lub odstąpienie z powodu niedopełnienia obowiązków umowy. 

15. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze stron o zajściu przypadku 

siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia 

będzie kontynuowała wykonanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim 

jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające 

do wykonania umowy, którego nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej. 

16. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków 

wynikających z umowy. 

17. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zamian do treści zawartej umowy 

w zakresie zmiany obowiązków Wykonawcy w przypadku wejścia w życie zmian w ustawie Prawo 

Budowlane i przepisach wykonawczych w szczególności nakładających obowiązki na inwestora 

lub/i kierownika budowy lub zmieniających przepisy dotyczące pozwolenia na użytkowanie. 

18. W przypadku zmian umowy na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 5 lub pkt 6 ustawy Pzp 

zostaną one dokonane, na następujących warunkach: 

1) Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora nadzoru kalkulację cen jednostkowych robót 

opracowaną zgodnie z § 3 ust. 7 umowy; 

2) roboty, zostaną zaakceptowane w protokole konieczności przez Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru; 

3) zmiany zostaną wprowadzone aneksem do umowy. 

19. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zamian do treści zawartej umowy 

w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany związanej z rezygnacją przez Zamawiającego 

z realizacji części przedmiotu umowy. 

20. Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej nie wymagają aneksu do umowy w przypadku, gdy 

nie powodują one zmian terminu realizacji przedmiotu umowy i mogą być dokonane: 

1) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii 

wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez 

niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, 

a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca 

przedstawia projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian, niezbędne rysunki 

i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga, zaopiniowania przez nadzór inwestorski i zatwierdzenia 

do realizacji przez Zamawiającego; 

2) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany 

technologii i sposobu wykonywania elementów robot, jeżeli z punktu widzenia Zamawiającego 

zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej. Do rozliczenia robót 

§3 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 
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21. W przypadkach zmian wymienionych w ust. 20 Zamawiający sporządzi protokół konieczności. 

22. Protokół konieczności ze strony Wykonawcy musi być podpisany przez osobę umocowaną w umowie 

i kierownika budowy, ze strony Zamawiającego przez Inspektora nadzoru, oraz przedstawiciela 

Zamawiającego. Protokół jest ważny po zatwierdzeniu go przez Prezydenta Miasta lub osobę 

upoważnioną. 

§ 17 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierować konkretne roszczenie na 

piśmie. 

2. Każda ze stron ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę 

roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o 

którym mowa w ust. 2, każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową do sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenie 

działalności związanej z przedmiotem umowy tj.:  

1) Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR) na kwotę ubezpieczenia nie 

niższą niż wynagrodzenie ofertowe brutto; 

2) Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia (OC Ogólne) na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wynagrodzenie ofertowe brutto. 

2. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa 

w całości Wykonawca. 

3. Jeżeli przedstawiony dokument ubezpieczenia nie będzie obejmował całego okresu realizacji 

przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu 

wygaśnięcia dotychczasowego dokumentu, kolejnego ważnego dokumentu obejmującego kolejny 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

2. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 

3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 20 

1. Strony ustalają adresy do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:  

1) Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl 

2) Wykonawca – ______________________________________________ 

2. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej Umowy Strony ustanawiają 

Koordynatorów umowy w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) Leszek Strojny – tel. 16 ______, e – mail:  

b) Maria Czech – tel. 16 _______, e – mail: m.czech@um.przemysl.pl  

2) ze strony Wykonawcy 

a) ____________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________ 

3. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 2, wymaga każdorazowego, pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie umowy 

oświadczenia o zmianie. 

4. Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 2 pkt 2 wszelkich 

niezbędnych pełnomocnictw do działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją postanowień 

niniejszej umowy. 

mailto:m.czech@um.przemysl.pl
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5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach 

dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez konieczności 

sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

6. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, każda ze Stron uznaje 

za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. 

Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu 

nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. 

7. Strony zgodnie postanawiają, iż z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie, wszelkie 

zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy 

będą przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

8. Korespondencja pisemna Stron kierowana będzie na adres wskazany w ust. 1, zaś korespondencja 

elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2 

9. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1 oraz sposób 

kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą elektroniczną na adresy 

e - mail podane w ust. 2. 

10. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 są upoważnione przez Zamawiającego do uczestniczenia 

w dokonywania odbiorów końcowych, o których mowa w §10 i §11 umowy. 

§ 21 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Umowa cesji wierzytelności nie może dotyczyć ewentualnych roszczeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, wynikających z niniejszej umowy oraz kwot kar umownych, naliczanych zgodnie 

z  § 14. 

§ 22 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik Nr 1 – SIWZ. 

Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym uproszczonym. 

Załącznik Nr 4 – Kosztorys ofertowy szczegółowy. 


