
Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA (wzór)

Zawarta w dniu ……………….pomiędzy, 
Gmina Krzepice z siedzibą w 42-160 Krzepice ul. Częstochowska 13, 
Regon 151398296, NIP 574-20-54-873, 
reprezentowaną przez: Burmistrza Krzepic  .................................., 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ................................... 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a firmą:.....................… (nazwa wykonawcy)
z siedzibą w …............ , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: … przez … 
Regon: … , NIP: … ,
reprezentowanym na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa - stanowiącego załącznik do 
umowy - przez: ….................... (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta wykonawcy), 
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Strony oświadczają, że tryb zamówienia publicznego obejmował zasady określone w art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843).
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczo-
nym na wykonanie „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach” - etap I,
zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu pierwsze-
go etapu remontu budowlano – konserwatorskiego synagogi w Krzepicach.

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (dokumentacja projektowa,
STWiORB, Program prac konserwatorsko – budowlanych),
- kosztorys stanowiący integralną część niniejszej umowy.
3. Sposób wykonania robót określają dokumenty wymienione w ust. 2 oraz przepisy prawa budow-
lanego, przepisy techniczno-budowlane oraz sztuka budowlana, w sposób zapewniający spełnienie
wymagań określonych w art. 5 i 7 ustawy prawo budowlane.
4. Materiały, używane do wykonywanych robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wy-
robów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy prawo
budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca zapewnia, że dokonał weryfikacji dokumentacji projektowej w taki sposób aby cena
ofertowa uwzględniała całość robót budowlanych w tym (kosztów i prac), niezbędnych do wykona-
nia przedmiotu zamówienia.

6. W celu należytego wykonania przedmiotu umowy zamawiający:

a) dostarczy wykonawcy dokumentację projektową, 
b) wskaże teren budowy;
c) zapewni nadzór inwestorski.
7. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią dokumentacji i oświadcza, że jest ona kompletna

i nie zawiera wad.
8. Wykonawca i wyznaczony, zgodnie z ofertą przetargową przez niego kierownik budowy oświad-

czają,  iż przejmują dokumentację  budowy, teren budowy i  jego elementy majątkowe wraz z
obiektami i urządzeniami, które się na nim znajdują.

9.  Zamawiający  zleca,  a  wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  budowlane  stanowiące
przedmiot niniejszej umowy w sposób i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.



§ 2.

1. Termin wykonania zamówienia: 
a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu podpisania protokołu przekazania 
placu budowy,
b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem - do 12.10.2020 r.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, dozoru mienia
znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa i przejezd-
ności ulic zarówno dla mieszkańców, jak i służb policyjnych, pożarniczych itp., w zakresie cze-
go ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. Odpowiedzialność wykonawcy w tym za-
kresie obejmuje cały okres trwania umowy, począwszy od dnia przewidzianego na rozpoczęcie
robót i ustaje z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 7.

2. Wykonawca dokona urządzenia placu budowy oraz wykona o ile to potrzebne drogi montażowe
i place składowe, we własnym zakresie i na swój koszt. Wykonawca ponosi niezbędne opłaty
eksploatacyjne związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

3. Przed przystąpieniem do wbudowywania materiałów budowlanych lub wykonywania innych
prac z nimi związanych, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia inspektorowi nadzoru,
w zależności od zastosowanych materiałów: certyfikat, deklarację zgodności z Polską Normą
albo aprobatę techniczną. Wbudowany wyrób budowlany powinien legitymować się albo ozna-
czeniem CE, albo znakiem budowlanym lub wydaną przez producenta deklaracją zgodności

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów
nadzoru budowlanego, w zakresie określonym ustawą prawo budowlane.

5. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy podwykonawcy na zasadach określonych w jego ofercie( zakres zlecony podwy-
konawcom) oraz na warunkach i zasadach określonych w art. 6471 KC.

6.   Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się wykonać i zamontować w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej budowy i robót z
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z robotami budowlanymi przezeń prowadzonymi.

2.  Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpo-

średnio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków doty-

czących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robota-
mi budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 5

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w paragrafach poprzedzających wykonawca przyj-
muje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1)  informowania  zamawiającego (inspektora nadzoru)  o konieczności  wykonania  robót  zamien-
nych, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, z przedmiarem, wyceną i
uzasadnieniem konieczności  wykonania  tych  robót.  Strony  umowy w tym zakresie  obowiązują
przepisy art. 144 ustawy Pzp, a zakres robót i sposób rozliczenia nie może prowadzić do zmiany
treści oferty i przedmiotu zamówienia, oraz uchybiać treści art. 144 ustawy PZP;



2)zgłaszania inspektorowi nadzoru wykonanych robót z obmiarami przed ich zakryciem. Jeżeli Wy-
konawca nie zgłosił tych faktów inspektorowi nadzoru, obowiązany jest odkryć roboty lub wykonać
niezbędne otwory do zbadania robót, a następnie na swój koszt przywrócić do stanu poprzedniego,
3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń – do naprawienia ich
na swój koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
2. Roboty ujęte w kosztorysie o którym mowa w §1 ust.2 a nie wykonane lub wykonane w innym

zakresie mogą być rozliczone kosztorysem różnicowym, przy czym zakres robót i sposób rozli-
czenia nie może prowadzić do zmiany treści oferty i przedmiotu zamówienia, oraz uchybiać tre-
ści art. 144 ustawy PZP.

§ 6

1. Zamawiający zapewni inspektora nadzoru. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepi-
sy ustawy prawo budowlane oraz zawarta z nim umowa. 
2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
3.Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie wy-
konawcy:

1)……………………………………………………….

2) ………………………………………………………

4.Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i wymaga wcześniejszego zaakceptowania przez za-
mawiającego.

5. Zakres działania kierownika budowy określają przepisy ustawy prawo budowlane.

§ 7

1.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warun-
ków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ………zł.

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

2.Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego, opa-
trzonego podpisem inspektora nadzoru i przekazania bezusterkowego przedmiotu umowy do użyt-
ku. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury końcowej, zgodnym z dołączonym do
umowy kosztorysem ofertowym.

3.Zamawiający dokona płatności należności w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr ………………zgłoszony do rejestru podatników VAT w terminie 30 dni od daty doręczenia 
faktury, jednak nie wcześniej niż po dostarczeniu dowodów potwierdzających zapłatę wymaga-
nego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom o jakich mowa w § 16 
ust. 8. 

4.Zamawiający oświadcza, że zadanie jest realizowane przez Gminę Krzepice. Na fakturze należy 
umieścić dane: Nabywca- Gmina Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, NIP 
5742054873, 

     Odbiorca: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice. Zapłata 
wynagrodzenia wykonawcy nastąpi po zakończeniu inwestycji. Podstawą wystawienia faktu-
ry będzie komisyjne podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru robót.

§ 8

1. Zamawiający nie udzieli Wykonawcy zaliczki na realizację robót.
2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wynagro-

dzenia ryczałtowego brutto tj. ………………… zł w formie …………………………………. 



W przypadku wnoszenia zabezpieczenie w formie pieniężnej wykonawca wnosi je na rachunek 
bankowy Zamawiającego - Bank Spółdzielczy w Krzepicach Nr konta  
09825000032100000000420002. Zabezpieczenie wnosi się do dnia podpisania umowy:

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 zostanie zwrócone lub zwolnione wykonawcy w ter-
minach:

a) 70% po końcowym odbiorze robót w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu od-
bioru końcowego bez usterek,

b) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 9

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompletnie wykonany przed-
miot umowy 

2. Wykonawca zgłosi zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) gotowość do odbioru wpisem do
dziennika budowy. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o
osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym wykonawcę, chyba, że inspektor nad-
zoru nie potwierdzi wykonania przedmiotu umowy. W tym wypadku zgłoszenie o którym mowa
w ust. 2, nie wywołuje skutków prawnych.

4. Wykonawca przedłoży zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego następujące dokumenty
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia:
1) dziennik budowy, 
2) oświadczenie kierownika budowy,
3) gwarancje na urządzenia i materiały,
4) protokoły badań i sprawdzeń
5) kopie uprawnień i zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej kierownika budowy z
oświadczeniem o zakończeniu robót,
6) pozostałe dokumenty zgodnie z art. 57 ustawy prawo budowlane.

5. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać
go zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. Jeżeli w toku czynności odbioru zo-
staną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przezna-
czeniem, zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli  wady uniemożliwiają  użytkowanie zgodnie z  przeznaczeniem, zamawiający
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

6. W sytuacji o której mowa w ust. 5 pkt 1, wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia in-
spektora nadzoru o usunięciu tych wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwe-
stionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego za-
wierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności usunięcie wad stwier-
dzonych w toku odbioru, potwierdzone podpisem inspektora nadzoru.

8. Zamawiający wyznacza ostateczny gwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwaran-
cji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy. 
2. Termin gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi …….. miesięcy  od daty końcowe-
go odbioru przedmiotu umowy.



§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 7 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień zwłoki;
c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;
f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 
1.000,00 złotych;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż: Wykonawca 
lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – w 
wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej 
umowy;
i) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 18, niezatrudnionej na umowę 
o pracę – w wysokości 1.000,00 złotych za każdy taki przypadek;
j) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w 
okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia 
sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 
r., poz. 1843).

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy.
4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  

cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
6. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego

koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.
7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów. 
8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), czyli "za zwłokę w 

oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym", o którym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.



§ 12

W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych strony mogą naliczyć ustawowe odsetki.
 

§ 13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpie-
czeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia po-
wzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W wypadkach określonych w ust. 1 wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego
mu z tytułu wykonania części umowy; nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umow-
nych.

§ 14

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy wykonawca zobowiązany jest wy-
czerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń wykonawcy w
ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

3. Jeżeli zamawiający nie uwzględni roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym
mowa w ust. 2, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

4. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 15
Podwykonawstwo

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane za-
mierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
zamawiającemu projektu tej umowy , przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgod-
nej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykona-
nie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowla-
nej.

3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenie do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

       1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
       2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, we wskazanym terminie , uważa się za ak-
ceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6. Zamawiający, we wskazanym terminie , zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w
ust. 3.

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, któ-



rej przedmiotem są roboty budowlane, we wskazanym terminie, uważa się za akceptacje projek-
tu umowy przez zamawiającego.

8. 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 za-
warcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umo-
wy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie , o którym mowa w zdaniu pierwszym , nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

9. W przypadku, u którym mowa w ust. 8 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 2 zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
11. W przypadkach o których mowa w art. 143 d ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143 b ust. 5 i 8 Pzp,

przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonaw-
stwo.

§ 16
Wynagrodzenie podwykonawcy

1.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umo-
wę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną za-
mawiającemu 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.
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakcep-
towaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowla-
ne, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. zamawiający poinformuje
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawia-
jącego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-

cy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego wykonawcy.
7.Konieczność  wielokrotnego dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy,  o których mowa w ust.  1,  lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat  na
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podsta-
wę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
8.Dowodem potwierdzającym zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego wykonawcom lub
dalszym podwykonawcom są dowody potwierdzające brak zaległości w szczególności dokumenty z



rozliczenia  pieniężnego  dokonanego  za  pośrednictwem  banku  (art.  63  –  68  ustawy  prawo
bankowe ) oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu należno-
ści za wykonane przez niego roboty lub bankowy dowód potwierdzenia przelewu środków pienięż-
nych na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wyciąg z rachunku z informacją
o zapłacie za roboty budowlane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i zmianie stanu ra-
chunku bankowego (art. 728 § 2 kc) lub pokwitowanie – potwierdzenie zapłaty na podstawie ko-
deksu cywilnego (np. art. 462 kc) wraz z oświadczeniem o braku wad oświadczenia woli w tym za-
kresie.

§ 17

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy,

niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść ofer-
ty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia ta-
kich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umo-
wy. 

3. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidu-
je możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, zmiana umowy dopuszczalna tylko wówczas gdy konieczność ich wpro-
wadzenia będzie następstwem:

1) wystąpienia zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tj. zmiana
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeń-
stwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
2) wystąpienia zmian dokonanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane
tj. uzgodniono możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie , zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
3) wystąpienia zmian dokonanych podczas wykonywania robót, uznanych za nieistotne odstępstwo
od projektu budowlanego.
4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w doku-
mentacji projektowej, 
5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicz-
nych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
6) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje
przedmiotu umowy,
7) zmian stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota
brutto,
8)zmiana treści o charakterze informacyjno – instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji
umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego wykonawcy lub zama-
wiającego, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwier-
dzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z numerami telefonu i adresu poczty elektronicznej,

4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z po-
wodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,  w następujących sytu-
acjach:
1) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie ro-
bót;
2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wyko-
nania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień do-
datkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej posta-
nowieniami,



4)  spowodowanych warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicz-
nych o znaczeniu historycznym, bądź wystąpieniem niewybuchów, niewypałów uniemożliwiają-
cych prowadzenie robót; wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające
znaczną wartość odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę konserwatora zabytków;
wykonawca  wówczas  zabezpieczy  niezwłocznie  znaleziska  przed  osobami  trzecimi,  oraz  nie-
zwłocznie powiadomi inspektora nadzoru o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do ob-
chodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.
5. Inne zmiany umowy mogą nastąpić o ile przewiduje je treść art. 144 ustawy Pzp i są spełnione
okoliczności będące ich podstawą wymienione w tym przepisie.

§ 18

1.Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, tj.
czynności opisanych w przedmiarze robót stanowiącym załącznik SIWZ, których wykonanie pole-
ga na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących sa-
modzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

2.Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  kontroli  zatrudnienia  osób  wykonujących  wskazane
czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności po-
przez wezwanie do okazania pozbawionych danych osobowych umów o pracę pracowników za-
trudnionych przy wykonywaniu inwestycji, dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie skła-
dek na podstawie zbiorczych dokumentów rozliczeniowych pracowników (ZUS DRA) z tytułu za-
trudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia wyko-
nawcy lub podwykonawcy.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywil-
nego oraz ustawy z dnia 2 marca 20202 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

§ 20

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

§ 21

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarze dla każdej ze stron.
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