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U M O W A nr 
BU.272.08.03.2021 

  

zawarta dnia …….2021r.   pomiędzy:  

Gminą Turawa z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa,  

zwaną w treści umowy Zamawiającym 

reprezentowaną przez:   

Wójta Gminy Turawa Dominika Pikosa,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Turawa Anety Sakry   

NIP: 991-04-51-595 a  

  

zwanym w treści umowy Wykonawcą,  

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………  

  

Zamawiający w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym zgodnie z  art. 275 Ustawy Prawo Zamówień publicznych dokonał wyboru Wykonawcy na 

zadanie wyszczególnione w § 1 niniejszej umowy.  

  

  

Zamówienie w części współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu 
Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2.  

  

§ 1 Przedmiot umowy  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:   

Część 3 - ZAKUP Z DOSTAWĄ I MONTAŻ DREWNIANEGO ZESTAWU NA PLAC ZABAW 
Zakup i montaż zestawu zabawowego, którego konstrukcja w całości wykonana będzie z drewna cedrowego, 
które jest naturalnie wytrzymałe, bardzo odporne na wilgoć, bakterie i grzyby. Zestaw musi posiadać 
certyfikaty do użytku w miejscach publicznych. 

2. Szczegółowy zakres prac określa SWZ, załączona dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót.  

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, tj. projektem budowlanym i 

wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  i przedmiar robót 

(przedmiar robót pełni wyłącznie funkcję pomocniczą) będącymi załącznikami do SWZ i stanowiącymi 

integralną część umowy oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 

przepisami prawa.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót 

dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót okaże się niezbędne.  

5. Zamawiający zleci wykonanie robót zamiennych, o ile zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, a w 

szczególności gdy:  

1) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy;  

2) stały się konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z zasadami wiedzy 

technicznej lub stanem faktycznym na terenie budowy;  

3) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub dokumentacji;  
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4) wynikną z aktualizacji rozwiązań, z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów.  

6. Przez roboty dodatkowe należy rozumieć roboty, o których mowa w art. 630 § 1 kodeksu cywilnego, czyli 

roboty objęte przedmiotem zamówienia, ale wykraczające poza zakres zobowiązania umownego (nieujęte 

w projekcie budowlanym i wykonawczym), niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a 

bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Roboty dodatkowe to także dostawy, usługi lub roboty budowlane nieobjęte zamówieniem podstawowym, 

o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.  

7. Roboty dodatkowe w rozumieniu ust. 6 będą rozliczane zgodnie z zasadami opisanymi w § 6 ust. 5 umowy.  

8. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

9. Roboty będące przedmiotem zmówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o 

jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

10. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków 

wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w 

szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek 

wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej 

z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową 

poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo 

zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

11. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.   

  

§ 2     

Termin realizacji umowy                                                                                       

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: nie później niż do 31.10.2021r. 

 

§ 3 Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest, w szczególności, do:  

a) przekazania terenu budowy,   

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, której będzie 

realizowany przedmiot umowy,  

c) zapewnienia bieżącego nadzoru nad realizacją zamówienia,  

d) poinformowania Wykonawcy o wadach stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie do 3 dni licząc 

od daty ich wykrycia,  

e) odbioru przedmiotu umowy.  

2.Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności, do:  

a) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej zgodnie z SWZ, 

projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz aktualnie obowiązującymi normami, 

prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, oraz uzgodnieniami i opiniami właściwych 

organów i instytucji;  

b) użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 

określonych w dokumentacji projektowej;  

c) okazania na żądanie Zamawiającego certyfikaty zgodności w szczególności z Polską Normą przenoszącą 

normy europejskie lub aprobatą techniczną, deklaracji zgodności  itp. w stosunku do wskazanych i 

zastosowanych materiałów;  

d) protokolarnego przejęcia terenu budowy;  

e) poinformowania Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich 

stwierdzeniu i dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy;  

f) zapewnienie kadry z niezbędnymi uprawnieniami do nadzoru robót;  
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g) wykonywania czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę;  

h) zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, 

nadzór nad personelem w zakresie bhp, porządku i dyscypliny pracy;  

i) przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych;   

j) koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców;  

k) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności;  

l) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót-  jeśli jest potrzebna,  

m) zapewnienie stałego dojazdu do posesji mieszkańców i przedsiębiorców,  

n) zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji 

zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji podziemnych i 

nadziemnych,  

o) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami 

transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców;  

p) zawiadomienia zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z 

wyprzedzeniem  ustalonym z zamawiającym;  

q) zabezpieczenia składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich 

wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz 

udostępni do kontroli przez Zamawiającego.   

r) niezwłocznego przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 

pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru;  

s) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i 

zapewnienie usunięcia ewentualnych wad i usterek,  

t) dbania o należyty porządek na terenie budowy;  

u) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki oraz szkody powstałe od czasu przejęcia placu 

budowy do dnia końcowego odbioru robót  a w przypadku stwierdzenia usterek lub wad w trakcie 

odbioru końcowego do czasu ich usunięcia ;  

v) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia robót wykonanych, bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do 

stanu pierwotnego.  

w) powierzenie wykonania prac stanowiących przedmiot umowy osobie trzeciej wymaga pisemnej zgody  

Zamawiającego;  

x) sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie (BIOZ),  

y) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 

kosztami utylizacji;  

z) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z obowiązujących 

przepisów, w tym w szczególności legitymowania się na każde żądanie Zamawiającego dokumentami 

potwierdzającymi realizację obowiązków ustawowych w tym zakresie  

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania jego akceptacji, co do 

wykonania tych robót.   

4. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji 

zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących 

czynności w ramach niniejszego zamówienia, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia SWZ, gdzie 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.) wskazanych przez Zamawiającego w 

Opisie przedmiotu zamówienia SWZ.  

5. Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę osób zatrudnionych na 

umowę o pracę dotyczy osób wykonujących czynności wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia SWZ.  

6. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali 

wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.  
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7. Wykonawca zobowiązuje się do   

1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 

04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy;  

2) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2019r. poz. 1781).  

  

§4 Przedstawiciele stron  

1. Przedstawicielem ze  strony Zamawiającego upoważnionym do dokonywania czynności związanych z 

realizacją niniejszej umowy jest ………………………………………….a w przypadku jego nieobecności osoba go 

zastępująca.  

2. Kierownikiem budowy będzie …….……………, posiadający uprawnienia w specjalności …………………………lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów,  

3. Kierownik robót budowlanych zapewni stałe kierownictwo nad całością robót, w tym również 

wykonywanych przez zatrudnionych Podwykonawców.  

4. Kierownikiem robót elektrycznych będzie …….……………, posiadający uprawnienia w specjalności 

…………………………lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów  

  

§5 Odbiór robót  

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest zakres robót określony w § 1 niniejszej umowy.   

2. Wykonawca dokona zgłoszenia robót do odbioru pisemnie. Zamawiający powoła komisję odbiorową, która 

w terminie do 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przystąpi do 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. Data zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest równoznaczna 

z datą podpisania protokołu końcowego robót przez wszystkich uczestników procesu budowlanego, w 

szczególności kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

a) oświadczenie o zgodności wykonania przedmiotu umowy z dokumentacją, oraz przepisami i 

obowiązującymi polskim normami przenoszącymi normy europejskie,  

b) Protokoły z  przeprowadzonych przez wykonawcę pomiarów, sprawdzeń i badań,  

c) Atesty lub certyfikaty dla wbudowanych materiałów i urządzeń.  

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do  kompletności i 

prawidłowości dokumentacji powykonawczej w porozumieniu z Wykonawcą  wyznacza datę odbioru 

końcowego robót.  

5. Jeżeli w czasie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez  

Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio obniżone;  

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach. W tym przypadku 

wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy. Strony 

postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych  przy odbiorze wad i usterek.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania 

terminu odbioru. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.  
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7. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie wady usunie 

Zamawiający, obciążając wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia.  

  

§6 Wynagrodzenie i warunki płatności  

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……. zł netto. Do wartości netto dodaje się podatek VAT w wysokości: 

… %   tj.: …… zł, co stanowi kwotę brutto: …………………….. zł (słownie: …………………..  złotych)  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi 

zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-14 niniejszego rozdziału.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wynikające z projektu budowlanego i 

wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów 

pełniących funkcje wyłącznie pomocnicze (łącznie dalej zwane dokumentacją projektową) – wynagrodzenie 

w tym zakresie strony określają mianem ryczałtowego.  

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje także wszystkie składniki oraz obciążenia, jak również wszelkie 

koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do należytej i terminowej realizacji przedsięwzięcia 

zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem 

koniecznych zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu 

materiałów urządzeń i instalacji, a także opłaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, próby 

szczelności, opłaty za zajęcie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i stała), itp. 

Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty transportu na placu budowy, załadunku, rozładunku, 

transportu, wywozu, recyklingu, składowania, opłaty za usługi geodezyjne i geotechniczne, jak i opłaty za 

kontrole, testy i badania oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.  

5. Rozliczanie robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy nastąpi na zasadach określonych poniżej:  

1) rozpoczęcie wykonywania robót zamiennych może nastąpić po podpisaniu przez strony umowy aneksu 

zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności 

zatwierdzony przez strony umowy oraz kosztorys różnicowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie 

wskazujące konieczność ich wykonania;  

2) w przypadku konieczności realizacji robót zamiennych zastosowane będzie wynagrodzenie 

kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaźników cenotwórczych zawartych w kosztorysie złożonym 

przed zawarciem umowy, a dla materiałów które nie znalazły zastosowania w kosztorysie obowiązywać 

będzie średnia ich cena wskazana w wydawnictwie SECOCENBUD dla danego kwartału rozliczeniowego;  

3) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na ww. podstawie, brakujące ceny 

materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania, albo z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany jest kosztorys;  

4) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w w/w kosztorysach, a w przypadku 

ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane 

zostaną pozostałe dostępne katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego;  

5) rozliczanie robót zamiennych odbywało się będzie na podstawie wystawionych faktur, po ich wykonaniu 

i odbiorze przez Zamawiającego. Faktury regulowane będą zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu.  

6. Rozliczanie robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy nastąpi na zasadach wskazanych 

poniżej:  

1) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych może nastąpić po podpisaniu przez strony 

umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół 

konieczności zatwierdzony przez strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, 

że spełnione zostały przesłanki, o których mowa odpowiednio w art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego lub w 

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.   

2) podstawą do rozliczenia robót dodatkowych objętych zamówieniem podstawowym będą kosztorysy 

opracowane przez Wykonawcę. Kosztorys wykonany będzie według następujących założeń:  

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

przed zawarciem niniejszej umowy, zaś ilości wykonanych robót – z obmiarów potwierdzonych przez 

Zamawiającego,  
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b) w przypadku wystąpienia robót, na które nie określono w kosztorysie złożonym przed zawarciem 

umowy cen jednostkowych, tzn. takie których nie można rozliczyć zgodnie z pkt a), roboty te 

rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 

przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących założeń:  

 ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiałów (M), 

cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz wskaźnik zysku zostaną przyjęte z 

kosztorysu, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed zawarciem niniejszej umowy,  

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, brakujące ceny 

materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania, (albo z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany jest kosztorys),  

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w w/w kosztorysach, a w 

przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, 

zastosowane zostaną pozostałe dostępne katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a następnie 

wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego;  

3) podstawą rozliczania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o których mowa w 

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy, będzie kosztorys wykonany przez Wykonawcę a zatwierdzony przez 

Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących założeń:  

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, który Wykonawca zobowiązany będzie 

opracować w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenie protokołu konieczności, z zastrzeżeniem, że 

ceny tych samych składników cenotwórczych muszą być takie same dla wszystkich wycenianych 

pozycji przedmiarowych z danej branży robót,   

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

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD za okres ich 

wbudowania (jako średnia),  

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w ww. kosztorysach, a w 

przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, 

zastosowane zostaną pozostałe dostępne katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a następnie 

wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zmawiającego,  

4) rozliczanie robót dodatkowych odbywało się będzie na podstawie wystawionych faktur, po ich wykonaniu i 

odbiorze przez Zamawiającego. Faktury regulowane będą zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu.  

7. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie – ………………….-odprowadzenie 

podatku VAT w kwocie – …………………….- leży po stronie Zamawiającego (dotyczy jedynie sytuacji gdy wybór 

oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług).  

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1, może ulec zmianie w przypadkach opisanych w § 11 ust. 1 pkt 

1 niniejszej umowy.  

9. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych, za 

wykonane i odebrane części przedmiotu umowy określone w załączniku nr 1 do umowy - do wysokości 90 % 

wartości brutto przedmiotu umowy określonego w ust.1. Podstawą wystawienia faktur częściowych przez 

Wykonawcę będą podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokoły odbioru części 

przedmiotu zamówienia, a faktury końcowej protokół odbioru końcowego.   

10. Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy - do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 

w ust.1 nastąpi w oparciu o fakturę końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę 

będzie sporządzony i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy protokół odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia.  

11. Faktury częściowe i faktura końcowa płatne będą w terminie do 30 dni od dnia ich doręczenia 

Zamawiającemu. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

12. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w 
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terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z 

Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Oświadczenie podwykonawcy winno być podpisane również 

przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli.  

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 12, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu ich przedstawienia  

Zamawiającemu.   

14. Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia w zapłacie faktury, z 

zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 13.  

 

§8 Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres  ……  m-cy/ lat liczony od 

daty odbioru końcowego robót. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna jakości 

wykonania robót stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne przedmiotu 

umowy z tytułu rękojmi w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi wynosi  

5 lat.   

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy z tytułu 

gwarancji jakości w terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie, a w sprawach 

nieuregulowanych niniejszą umową przyjmuje się jako wiążący Kodeks cywilny.   

4. Przez wadę należy rozumieć wadę fizyczną i prawną. Wada fizyczna rozumiana, jako jawne lub ukryte 

właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich  

elemencie,  powodujące niemożność  używania lub korzystania  z  przedmiotu  umowy zgodnie  z 

przeznaczeniem a także obniżenie jakości, uszkodzenia lub usterki w przedmiocie umowy. Wada prawna 

rozumiana, jako sytuacja w której przedmiot umowy lub jakikolwiek element przedmiotu umowy nie 

stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej a także inne wady prawne.  

5. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest usunąć wszelkie zauważone usterki w terminie 14 dni 

roboczych od daty zgłoszenia w formie pisemnej przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego dokument  

gwarancyjny, stanowiący zał. nr 2   

7. Roboty awaryjne powstałe w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie trzech dni roboczych 

od daty ich zgłoszenia.  

8. W przypadku nieusunięcia wad prze Wykonawcę w terminie wskazanym w ust 5 i 7 Zamawiający ma prawo 

zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.   

9. Okres rękojmi liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy  

  

§9  

Kary umowne  

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 

przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy 

Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 2) 

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy,   

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki. Za zwłokę uznaje się każde przekroczenie terminu określonego w § 2 

ust.2,  
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c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi, za 

wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 

6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez  

Zamawiającego za termin usunięcia tych wad,  

d) z tytułu braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 

wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,   

e) z tytułu nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 200,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,   

f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 500,00 zł brutto za każdy 

przypadek,   

g) z  tytułu  nieprzedłożenia  poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek,   

h) z tytułu nieuwzględnienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do umowy), której 

przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, pomimo wezwania Wykonawcy do 

wprowadzenia zmian w tejże umowie w wyznaczonym terminie, w tym w szczególności w zakresie 

terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 1  

000,00 zł,  

i) z tytułu nieuwzględnienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do umowy) 

wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie tej umowy (lub projekcie aneksu 

do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane – w wysokości 1 000,00 zł,  

j) z tytułu dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych podmiotu trzeciego 

niezaakceptowanego przez Zamawiającego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie z 

postanowieniami umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,   

k) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 13 niniejszej umowy – w wysokości  

500,00 zł za każdy dzień zwłoki,  

l) ujawnienie przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w § 13 umowy w trakcie 

realizacji zamówienia w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy przypadek,  

m) z tytułu stwierdzenia przypadku niespełnienia wymogu kierowania robotami drogowymi przez 

osoby wskazane w formularzu oferty, za które Wykonawca otrzymał punkty w ramach kryterium 

doświadczenie personelu (z zastrzeżeniem możliwości zmiany tych osób w trakcie realizacji umowy) 

- 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

2. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie naliczonej wysokości 

kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury lub 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 65% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.  

4. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych w przypadku, 

gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  

  

§10 Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie  

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nierozpoczęcia lub zwłoki w rozpoczęciu 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie dłuższym niż 14 dni od przekazania terenu 

budowy, dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie będzie 

realizowany zgodnie z umową, a nierozpoczęcie lub zwłoka w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności 

zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.   

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości umowy.  
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3. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu 

odstąpienia – w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o powyższych 

okolicznościach.  

4. Zamawiający ma prawo odstąpić umowę z Wykonawcą  w razie wystąpienia następujących okoliczności w 

terminie 14 dni od ich stwierdzenia:  

1) przerwy lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy trwających powyżej 14 dni dających podstawę do 

uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zakończony w terminie umownym, a 

przerwa lub zwłoka w realizacji przedmiotu umowy nastąpiły z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca,  

2) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, rażąco sprzeczny z 

postanowieniami umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa lub ze złożoną ofertą,  

3) gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad, odmówi usunięcia wad w przedmiocie 

umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do ich usunięcia przez Zamawiającego. W tym 

przypadku Zamawiający może powierzyć poprawienie lub wykonanie robót na koszt Wykonawcy 

innym podmiotom wyłonionym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych – na co Wykonawca 

wyraża zgodę,  

4) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nienadających się do usunięcia. Wadą 

istotną jest wada uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem. W 

takim przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy.  

5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 1,2 lub 3 strony umowy dokonają jej 

rozliczenia w terminie 60 dni od dnia jej rozwiązania na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 

inwentaryzacji oraz wyceny zaakceptowanej przez przedstawiciela Zamawiającego inwestorskiego w 

terminie 30 dni od daty rozwiązania. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi 

wymaganych dokumentów rozliczenie nastąpi na podstawie wyceny Zamawiającego.  

6. Rozwiązanie będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn rozwiązania.  

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

przedmiotu umowy.  

8. W przypadku określonym w ust. 1 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania i Wykonawca 

nie może żądać odszkodowania.   

9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 rozliczenie między 

stronami nastąpi na zasadach określonych w  ust. 3 pkt 4 niniejszego rozdziału.  

  

§11 Zmiany w umowie  

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:  

a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,  

b) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty 

objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne. Minimalna 

wartość przedmiotu umowy nie może być jednak mniejsza, niż 95% wartości kosztorysu ofertowego. 

Rozliczenie wartości robót zaniechanych nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy 

złożonego przed zawarciem umowy,  

c) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 5 lub robót 

dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy.  

2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku:  

a) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 455 

ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy pzp,  

b) konieczności realizacji robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 5,  
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c) wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej,  

d) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  

e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych,  

f) braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności 

na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie),  

g) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu  

najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub 

części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w 

celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na 

skutek działania siły wyższej.  

h) Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach.  

3) Zmiany osobowe:  

a) zmiany osoby posiadającej uprawnienia, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy z zastrzeżeniem, iż nowa 

osoba musi posiadać kwalifikacje (uprawnienia) spełniające co najmniej takie warunki jak podano w  

SWZ,   

b) zmiana osób koordynujących wykonanie obowiązków umownych ze strony Zmawiającego czy 

Wykonawcy.  

b) Zmiany, o których mowa w lit. a, b mogą nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie 

i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.  

4) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie 

nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 

ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia 

warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. 

Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o 

przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub w art. 109 ust. 1 ustawy, wskazane w SWZ. W tym celu 

zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. 5) 

Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. danych teleadresowych 

Wykonawcy, Zamawiającego itp.) – zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej 

stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

5) Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.  

6) Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą 

Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

a) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na przerwy w robotach spowodowanej niesprzyjającymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

uniemożliwiającymi wykonanie robót, tj. intensywnymi opadami deszczu, ulewami, nawałnicami o 

wysokości opadów o wysokości powyżej 50mm/m
2
 w okresie 1 tygodnia,  

b) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie,  

c) wystąpienia wykopalisk archeologicznych,  

d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, nie 

wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

e) wystąpienie robót dodatkowych, zamiennych które wstrzymują lub opóźniają realizacje przedmiotu 

umowy,  

f) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin zakończenia 

inwestycji,  
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g) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których Zamawiający działając z należytą starannością 

nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robót, przerwa w realizacji inwestycji z 

przyczyn technicznych) i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

7) Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia 

przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji następuje (odpowiednio w dniach, 

tygodniach lub miesiącach) o okres w którym wystąpiły wyżej wymienione okoliczności warunkujące 

zmianę terminu wykonania umowy. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.  

8) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy 

wskutek wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem 

podstawowym (wg zasad opisanych w załączniku do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia), wówczas 

wymagane jest zawarcie aneksu do umowy. Wartość dodatkowych robót (każdej kolejnej zmiany) nie 

może przekroczyć 50% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust.1 umowy. W 

takiej sytuacji Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia, uwzględniając zaakceptowane przez Zamawiającego Protokoły konieczności 

dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym (Wnioski o wprowadzenie zmian 

obiektów/robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym) oraz dołączy dokumenty 

potwierdzające zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,   

9) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku 

połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia na podstawie art.108 i 109 ustawy Pzp wskazane w SWZ lub nie pociąga to 

za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji 

uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także 

sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi 

nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wskazane w SWZ.  

10) Zmiany w dokumentacji projektowej o których wyżej mowa nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.  

11) Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana na uzasadniony wniosek każdej ze stron w 

drodze pisemnej, pod rygorem nieważności.  

  

§12 Umowy o podwykonawstwo  

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia, wskazaną w Ofercie 

stanowiących przedmiot umowy: robota budowlana /dostawa/ usługa 

………………………………………………………………..….  

……………………………………………………………………………………………………………………………* lub:  

- brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.* 

* niepotrzebne skreślić  

2. Na podaną w ust. 1 część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcą umowy 

w formie pisemnej.  

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a Wykonawcą.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do 

akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz projekt jej 

ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania 

projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian 

oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, 

których przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od daty ich zawarcia, przy czym 
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podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są roboty 

budowlane zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:  

1) gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 2) gdy termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni;  

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3 niniejszego paragrafu.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy o 

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

Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek, o którym mowa, nie 

dotyczy umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

niniejszej umowy której przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy.  

9. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w podwykonawstwie 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz 

odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 

dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. Fakturę obejmującą zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub 

dostawy podwykonawcze, Wykonawca może wystawić dopiero po terminie doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejże faktury lub rachunku, obejmujących roboty 

podwykonawcze. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury jej kopię.  

10. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty 

budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub 

usługi.  

11. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o zgłoszenie, 

pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach 

nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 

realizacją umowy o podwykonawstwo.  

13. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:   

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do  

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

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je-żeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  
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14. Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ogranicza się 

do wysokości kwoty ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

15. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty 

należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą. W przypadku wyższych cen jednostkowych za wykonane roboty określonych umową o 

podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

Zamawiający może uznać i wypłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie 

wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 

jednostkowych nie wyższych niż określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

16. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizując 

powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia 

nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

17. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z 

podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.  

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi 

zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może 

podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 

ustawy wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie o ile 

Zamawiający tego wymagał w SWZ.  

19. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, lub dalszego 

podwykonawcy z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.  

§ 13 Pracownicy  

1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem 

umowy (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót) były wykonywane przez 

osoby  zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób 

kierujących budową/robotami, dostawców materiałów budowlanych.  

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na 

podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust.1.  

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

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalej, także dalszego 

podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny;  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;  

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia,  

4) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy 

kontroli.  

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

terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
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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 wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków 

pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 

jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika 

powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) 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;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o 

ochronie danych osobowych.  

  

§ 14 RODO  

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę, 

zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie 

„RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781) 

Zamawiający przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w urzędzie gminy w 

Turawie:  

1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Administratorem danych osobowych Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę jest Wójt Gminy Turawa, z siedzibą w Urzędzie Gminy, 46 – 045 Turawa ul. 

Opolska 39C;  

2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Wykonawca skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: a) 

pod adresem poczty elektronicznej: iod@turawa.pl,  

b) pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3) PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób 

wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminy 

Turawa, określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 

4, 4a i 5 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących Gminie Turawa uprawnień, 

bądź spełnienia przez Gminę Turawa obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej, określonego przepisami prawa, którego dotyczy niniejsza umowa. Przetwarzanie może być 

również niezbędne w celu wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań na 

żądanie Wykonawcy, przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie 

Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawcę poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę w określonym celu i zakresie;  

4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem 

podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa;  
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5) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych 

przez Wykonawcę będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane 

Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być przechowywane 

jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że 

przepisy szczególne stanowią inaczej;  

6) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTEPU DO DANYCH OSOBOWYCH – Na  zasadach 

określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do żądania 

od administratora:  

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,  

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  

c) usunięcia swoich danych osobowych,  

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

e) przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto Wykonawca lub wskazana przez 

Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę.  

7) PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie 

zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze ma prawo nie wyrazić takiej zgody, a w 

przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej 

wycofania.  

8) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca lub wskazana przez 

Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

9) INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA 

DANYCH OSOBOWYCH -  Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych lub wskazanych osób może 

być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy, 

do których podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał 

obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie 

możliwa realizacja zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami 

prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub 

danych wskazanych osób nie będzie możliwa realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych 

będzie warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca nie poda swoich danych lub danych wskazanych osób, 

nie będzie możliwe zawarcie takiej umowy.  

10) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE - Administrator informuje, iż dane 

osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie 

Gminy w związku z realizacją niniejszej umowy.  

  

§ 15 Postanowienia końcowe  

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

ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.  

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają  rozstrzygnięciu do sądu 

właściwego dla siedziby zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach , po jednej dla każdej ze stron.  

4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu 

wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego 

przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc 
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od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu 

na przyczynę niepodjęcia.  

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

  

  

  

                        ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Część III SWZ – Projektowane postanowienia umowy,   

które zostaną wprowadzone do treści umowy  w sprawie zamówienia  

  

  17 

Załącznik nr 1 do umowy  

  

Oświadczenie podwykonawcy  

  

Ja/my*, niżej podpisany(i) -------------------------------  działając jako właściciel/osoba(y) uprawniona(e) do 

reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

będący podwykonawcą robót dla inwestycji pn.: ……………………………………………………………  

  

oświadczam(y), że:  

  

 Wykonawca ww. inwestycji, tj. ----------------------------------------------------------nie posiada żadnych 

zobowiązań finansowych wynikających z faktury/faktur* nr ----------------z dnia  -------------------------------- 

do umowy nr ---------------------- z dnia ---------z-----względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji 

zadania inwestycyjnego jw.   

 ogół należności został zapłacony w terminie umownym.   

  

W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze wynikające z ww. 

faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego – Gminy Turawa z tytułu 

wykonanych prac podwykonawczych.  

  

  

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

(miejscowość i data)            (pieczątka i podpis podwykonawcy)  

  

  

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

(pieczątka i podpis Wykonawcy)  

  

  niepotrzebne skreślić  

     

 

                                                                                                                            Załącznik nr 2 do Umowy  

KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT   
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Sporządzona w dniu   -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Zamawiający: Gmina Turawa  

2. Wykonawca:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 

Umowa nr ------------------------------------------------- z dnia   --------------------------------------------- 

Przedsięwzięcie pod nazwą:  

  

Przedmiot umowy: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji.  

  Przedmiot gwarancji  obejmuje :  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Data odbioru końcowego:  dzień ----------------- miesiąc ------------------------- rok ----------------------  

6. Ogólne warunki gwarancji jakości:  

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 
wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,  

2) okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi -------- lat/lata, zgodnie z ofertą Wykonawcy,   

3) w okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest w ramach otrzymanego 

wynagrodzenia do usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym robót,  

4) o wystąpieniu wad Zamawiający poinformuje Wykonawcę – Gwaranta na piśmie (pismo, fax, 

e  mail )  podając rodzaj wady,  

5) ustala się poniższe terminy usunięcia wad:  

a) jeśli wada powoduje szkody w obiekcie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie, tj. w czasie 

do 24 godzin od jej wykrycia,  

b) w pozostałych przypadkach, maksymalnie do 5 dni roboczych (tj. 120 godzin) od daty 
otrzymania zgłoszenia,  

6) usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie,  

7) jeżeli w ramach wykonania swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z 

gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo istotnych napraw termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwróconej rzeczy 

naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do 

części wymienionej,  

8) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł 

korzystać,  

9) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:  

a) siły wyższej, pod pojęciem której strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 

generalny,  

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,  
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c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w 

sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania,  

10) w celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 

dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania,  

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie robót 
nad usuwaniem wad,  

12) Wykonawca, niezależnie od ustalonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady przedmiotu gwarancji,  

13) Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego w 

zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
innemu podmiotowi, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Wykonawcy o tym 

fakcie,  

14) w sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa,  

15) karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

podpisaną przez strony umowy,  

16) wszelkie przeglądy w okresie gwarancji są dokonywane przez Wykonawcę w ramach 

otrzymanego wynagrodzenia.  
  

  

Udzielający gwarancji jakości    Przyjmujący  gwarancję jakości upoważniony przedstawiciel    

Zamawiającego:  

 

  

 ----------------------------                  ------------------------  

 (imię i nazwisko)          (imię i nazwisko)   

  
  


