
U M O W A Nr …/2022 
 

zawarta w Skoroszycach w dniu ……… 2022 r. pomiędzy Gminą Skoroszyce, w imieniu której działa 
Wójt Gminy Skoroszyce – Barbara Dybczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Piela, 
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod 
firmą……………………………….., …………………………….., NIP ……………………………. . 
zwany dalej „Wykonawcą” uprawnionym do wykonywania robót objętych niniejsza umową                    
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych) przeprowadzonego w dniu …………… i oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu,                     
o następującej treści: 
 

 
§1 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: 
„II Etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem” 

2. Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji 
warunków zamówienia (SWZ) oraz ofercie Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część 
umowy. 

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją 
techniczną, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach. 

4. Wykonawca w ramach umowy wykona tablicę informacyjno-pamiątkową wraz z montażem zgodnie z 
wytycznymi Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w zakresie 
informacji i promocji. Miejsce montażu tablicy zostanie wskazane przez zamawiającego. Przed 
przystąpieniem do wykonywania tablicy, wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającego projekt 
tablicy pamiątkowej. 

5. Przedmiot niniejszej umowy współfinansowany jest w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, 
gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

7. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie 
w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”.  
Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 
następujący: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu 
rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, 
b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 
kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
inspektora nadzoru 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 



- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w ust. 11, a ilości 
wykonanych robót z książki obmiarów;                  
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące 
ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania.  
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich 
pozycji + KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego.  

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod 
warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 
Będą to, przykładowo, okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy; 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów. 

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów 
tych materiałów lub urządzeń. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 7, 8 i 9 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone 
przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 

10. Zamiany, o których mowa w ust. 7 i 9 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania 
przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, kosztorysu 
opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 
wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. Będzie on także podstawą do 
rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie  
art. 455 ust. 1 pkt 3 albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku odstąpienia od części wykonania 
robót lub umowy, lub jej części, a także nienależytego wykonania jakiejś części lub niewykonania. 
Strony umowy zgodnie ustalają, że w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót 
budowlanych będą stosować metody określone treścią rozporządzenia Ministra Regionalnego i 
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, że obowiązywało ono faktycznie do dnia 12 grudnia 
2001 r.; 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, harmonogramu 
rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych 
przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę 
oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które 
mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji 
każdego z tych elementów. Harmonogram musi uwzględniać warunki finansowania zawarte w 
Promesie z Rządowego Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych nr ______. 

13. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu 
zamówienia, harmonogram musi określać wartości tych części. Będą one stanowiły górną granicę 
odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących 
daną część zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 



14. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną granicę 
odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących 
daną część  zamówienia. 

 
§2 
 

1. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się w terminie 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. 
będzie w dwóch etapach (etap I – 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto, etap II – 50% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto). Terminy wykonania przedmiotu umowy ustala się 
następująco: 

1) etap I obejmujący wykonanie robót o wartości 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§5 ust.1 Wykonawca zrealizuje do dnia………………… 2023 r. (zgodnie z ofertą Wykonawcy), 

2) etap II obejmujący wykonanie robót o wartości 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§5 ust.1 Wykonawca zrealizuje w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ……….. 
2024 r. (termin końcowy wykonania przedmiotu umowy). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót w dwóch wskazanych w ust.1 etapach, zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym (HRF), stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, który    
będzie uwzględniał zasady przyjęte zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie z 
Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla naboru w ramach 
edycji pierwszej ( dalej Regulamin Naboru) oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 
r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
dostępnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554. 

3. Strony dopuszczają zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym na następujących zasadach: 
 

1) Zamawiający może w każdym czasie żądać zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, a 
Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmianę do HRF w terminie 5 dni od daty przedstawienia 
żądania przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca może w każdym czasie przedstawić Zamawiającemu propozycję własną zmian                              
w harmonogramie rzeczowo-finansowym podając szczegółowe uzasadnienie propozycji, zaś 
Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w tej sprawie odmówi wyrażenia 
zgody na zmianę lub zatwierdzi przedstawiony zmieniony harmonogram. 

 
§3 
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
 

1. przedłożenie Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
najkorzystniejszej oferty Harmonogramu rzeczowo- finansowego, uwzględniającego wykonanie 
wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać 
wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem 
na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z 
uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.  

2. wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, terminach oraz zgodnie z innymi postanowieniami 
określonymi w niniejszej umowie, 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 
zgody Zamawiającego. Cesja wykonana bez zgody Zmawiającego jest nieważna. 

4. na koszt własny w ramach przedmiotu umowy zapewnienie, w przypadku wystąpienia takiej 
konieczności, nadzoru archeologicznego oraz saperskiego, 

5. zorganizowanie i utrzymanie swojego zaplecza budowy, utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, 
6. przestrzeganie na terenie budowy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej, 
7. Wykonawca w terminie określonym w harmonogramie realizacji inwestycji przedłoży Zamawiającemu 

kompletną dokumentację odbiorową z danego etapu w tym kosztorys opracowany metodą kalkulacji 



uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dnia 13 
lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych  (Dz. U. Nr 80 poz. 
867), wraz z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi, deklaracjami zgodności, protokołami prób, itp., 

8. przygotowanie, wymaganej przepisami Prawa Budowlanego, dokumentacji powykonawczej budowy, 
w tym m.in. geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w 4 egz. + 1 egz. na płycie CD, 

9. współpraca przy sporządzaniu przez Inspektora Nadzoru kwartalnych raportów kontrolnych, które będą 
określać rzeczowe, finansowe i procentowe zaawansowanie prac Wykonawcy w stosunku do HRF, 

10. poinformowania Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru wadach w dokumentacji projektowej 
natychmiast po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, 

11. zawiadomienie Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z 
wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru, 

12. zabezpieczenia składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów i urządzeń do czasu ich 
wbudowania przed kradzieżą,  zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub 
parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru,    

13. zapewnienie kadry z niezbędnymi uprawnieniami do nadzoru robót, 
14. wykonania czynności opisanych w SWZ i projekcie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę, 
15. zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym 

zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie bhp, porządku i dyscypliny pracy, 
16. przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych, 
17. koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców w zakresie prawidłowości, jakości oraz 

terminowości wykonywanych robót, 
18. wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę, osób 

zatrudnionych na umowie o pracę dotyczy osób wykonujących czynności wskazane w SWZ i 
projekcie, 

19. na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy 
spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę, 

20. informacje wrażliwe wynikające z przekazywanych dokumentów podlegające ochronie zgodnie z 
rozporządzeniem RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 
jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

21. zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, 
22. zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji 

zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji podziemnych 
i nadziemnych, 

23. od dnia protokólarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, 

 
§4 
 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. przekazanie placu (terenu) budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, 
2. protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, której będzie 

realizował przedmiot umowy, 
3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia, 
4. odbioru przedmiotu umowy po stwierdzeniu jego prawidłowego wykonania, 
5. terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

 
§5 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe Wykonawcy na kwotę …………………… zł brutto (w tym podatek VAT w wysokości 
23%) słownie:……………… …………………………………………………………./100. 
 



2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz przetargowej, jak 
również w nich nie ujęte, które muszą być poniesione w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie 
ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami i normami. Z zastrzeżeniem ust. 4, 10 i 18 
poniżej, wskazane w ust. 1 powyżej wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy nie podlega waloryzacji 
oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości 
przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty 
usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji. 
 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. Wykonawca potwierdza, że 
zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy, w tym z terenem budowy oraz obszarem 
przyległym, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne pomiary z natury i uwzględnił je przy 
sporządzaniu oferty, w tym wyceny. 
 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
określonego w ust. 1, w przypadku zmiany wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 436 pkt 
4b Pzp zgodnie z zasadami: 
1) stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego - do faktur wystawianych po dniu 

wejścia w życie zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego naliczana będzie nowa stawka; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r. 
poz. 1342)  

- jeżeli zmiany określone w pkt 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wynagrodzenie brutto zostanie określone z 
uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej na dzień wystawienia faktury) stawki podatku VAT, bez 
zmiany ceny netto. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2 zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia 
wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego 
stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz 
Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie 
pracy. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie jedynie o wartość wzrostu całkowitego 
kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Przedłożenie Zamawiającemu 
pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia 
omawianych zmian. Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we wskazanym terminie 
upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności 
zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany 
wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość 
dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje 
Wykonawcę. Wzrost kosztów realizacji zamówienia z powodów wyżej opisanych nie może 
przekroczyć procentowej wartości wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 



7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3, zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia 
wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowią składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne pracowników bezpośrednio wykonujących zamówienie, proporcji czasu 
pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. Wynagrodzenie Wykonawcy 
może ulec zmianie jedynie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze 
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia tych osób. 
Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w 
terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezłożenie informacji w powyższym zakresie 
we wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie 
mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony 
do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz 
poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów 
potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone 
zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku 
weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę. Wzrost kosztów realizacji zamówienia z powodów 
wyżej opisanych nie może przekroczyć procentowej wartości wzrostu składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne. Zmiana wysokości kwotowej składek na ubezpieczenie społeczne, 
stanowiąca konsekwencję wzrostu wynagrodzenia, nie stanowi podstawy waloryzacji 
wynagrodzenia. 
 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4, zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia 
wymaga wskazania przez Wykonawcę, że zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego 
stanowią wpłaty z tytułu pracowniczych planów kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy może 
ulec modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu wynikającego ze zmiany zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat z tytułu pracowniczych planów kapitałowych jaki Wykonawca jest zobowiązany 
ponieść w obligatoryjnym zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w 
terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezłożenie informacji w powyższym zakresie 
we wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie 
mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony 
do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz 
poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów 
potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone 
zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku 
weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę. 
 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 - 4 dopuszczalna jest najwcześniej 
po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy. Termin 30 dni, o którym mowa w ust. 6- 8 liczony 
będzie od dnia następującego po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy. Zmiany 
wynagrodzenia wymagają formy pisemnego aneksu do umowy. 
 

10. Zamawiający przewiduje również dokonanie zmiany wysokości należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa 
w art. 439 Pzp zgodnie z zasadami: 
1) wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie ulegnie waloryzacji o zmianę 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Pierwsza 



waloryzacja nastąpi po 12 miesiącach od dnia składania ofert i będzie wyliczona jako średnia 
arytmetyczna ze wskaźnika za okres poprzednich 12 miesięcy; 

2)  każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 3 miesięcy od poprzedniej 
waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął 
od poprzedniej waloryzacji; 

3) Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia na podstawie przesłanek, o 
których mowa w art. 439 ust. 2 Pzp. 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w całym okresie 
trwania umowy; 

4) jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień składania ofert. 
Waloryzacja wynagrodzenia nastąpi w oparciu o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-
montażowej ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w 
Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski 

11. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 10 zobowiązana jest 
uzasadnić swój wniosek, przedstawiając stosowne dokumenty potwierdzające wzrost lub spadek 
średnich krajowych cen materiałów oraz ich wpływ na koszt wykonania zamówienia. 

 
12. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 10, dopuszczalna będzie jednorazowo w całym okresie 

realizacji przedmiotu umowy. Strona uprawniona będzie złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia 
nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od wskazanej w § 2 ust. 1. pkt.2) daty zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy. 
 

13. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem podpisania aneksu do umowy. 
 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z 
którymi zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym ww. zmianom dotyczących zobowiązania 
podwykonawców. 

 
15. Ponadto przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego z ust. 1 niniejszej umowy 

w razie ograniczenia przez Zamawiającego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty 
zaniechane), przy czym Zamawiający będzie mógł skorzystać z tego prawa w szczególności w 
przypadku ograniczenia lub braku finansowania inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 
Zamawiający może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu 
prac, natomiast Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić w życie zarządzone zmiany. 
 

16. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 15 Zamawiający powiadomi o tym na piśmie 
Wykonawcę, który wówczas zobowiązany będzie sporządzić przedmiar i szczegółowy kosztorys 
robót zaniechanych i przekazać Zamawiającemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni 
kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu 
umowy (robotach zaniechanych). 

 
17. Wykonawca sporządzi kosztorysy, o których mowa w ust. 16, w przypadku robót ujętych w HRF, 

stosując składniki cenotwórcze przyjęte w HRF z oferty Wykonawcy. 
 

18. Wykonawca sporządzi kosztorysy szczegółowe, o których mowa w ust. 16, w przypadku robót nie 
ujętych w HRF, z uwzględnieniem następujących założeń: 

1) składniki cenotwórcze (R, M, S, KP,KZ, Z) użyte do opracowania kosztorysu zostaną przyjęte z 
aktualnych opracowań SEKOCENBUD (jako średnie dla stolicy województwa lub w przypadku 
braku tych cen na podstawie INTERCENBUD) z kwartału poprzedzającego kwartał ich wykonania, 
a w przypadku gdy wbudowane materiały nie są notowane w ww. opracowaniu ich ceny ustalone 
zostaną na podstawie cen rynkowych popartych odpowiednim badaniem rynku przez 
Zamawiającego. 



2) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach 
katalogów KNR (lub KNR-W). W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ów zastosowane 
zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w oparciu o rzetelne 
określenie nakładów rzeczowych, wymagająca uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 
 

19. Ograniczenie zakresu zamówienia i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w 
ust. 18, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. 
 

§ 6 
 

1. Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy dokonane będzie fakturami 
częściowymi oraz fakturą końcową wystawionymi w transzach (etapach) zgodnie z HRF,                                 
z uwzględnieniem podziału na etapy wskazane w § 2 ust.1. 

 
2. Wskazane w ust. 1 transze płatności obejmować będą:  
 

1) w 2023 r. Wykonawca wystawi dwie faktury częściowe. Pierwsza faktura wystawiona zostanie w 
okresie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. i sporządzona będzie na podstawie stopnia 
zawansowania wykonanych robót potwierdzonych protokolarnie (protokół częściowy) przez 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Faktura ta płatna będzie ze środków własnych Zamawiającego 
w wysokości ……………., co stanowić będzie 50 % wkładu własnego Zamawiającego. Druga 
faktura wystawiona zostanie po zakończeniu I etapu robót określonego w § 2 ust.1 pkt 1 ( nie 
wcześniej niż w czerwcu 2023r .) na podstawie stopnia zawansowania wykonanych robót 
potwierdzonych protokolarnie (protokół częściowy) przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, na 
wartość 3 400 000,00 zł (co stanowi 50% wartości dofinansowania). Faktura ta płatna będzie ze 
środków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

2) w 2024 r. Wykonawca wystawi dwie faktury częściowe. Pierwsza faktura wystawiona zostanie w 
okresie od 15 stycznia 2024 do 31 stycznia 2024 r. i sporządzona będzie na podstawie stopnia 
zawansowania wykonanych robót potwierdzonych protokolarnie (protokół częściowy) przez 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Faktura ta płatna będzie ze środków własnych Zamawiającego 
w wysokości ……………., co stanowić będzie 50 % wkładu własnego Zamawiającego. Druga 
faktura wystawiona zostanie po zakończeniu etapu II robót określonego w § 2 ust.1 pkt 2 na 
podstawie stopnia zawansowania wykonanych robót potwierdzonych protokolarnie (protokół 
końcowy) przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, na wartość 3 400 000,00 zł (co stanowi 50 % 
wartości dofinansowania). Faktura ta płatna będzie środków finansowanych z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 
3. Należności za wykonane roboty uregulowane zostaną przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr ………………………………….. w terminie 30 dni w przypadku faktur 
płatnych ze środków własnych Zamawiającego oraz w terminie 30 dni w przypadku faktur płatnych 
ze środków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
W przypadku opóźnienia wypłaty środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Wykonawca wyraża 
zgodę na płatność tych faktury w terminie 35 dni . Termin płatności liczony będzie od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 
 

4. W przypadku udziału podwykonawców, do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 13 pkt. 1. 
 

5. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwot 
naliczonych kar z faktur Wykonawcy. 

 
6. Strony zgodnie ustalają, że wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1, będzie oparta na 

zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla naboru w ramach Edycji 1 ( 
dalej Regulamin Naboru) oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie 



ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dostępnymi na 
stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycjapierwsza/#c21554. Jednocześnie zastrzega 
się, że zapłata całości należnego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po wykonaniu Inwestycji, w 
terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. 

 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 6 w zakresie 
niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy i ma świadomość, że zgodnie z wymaganiami 
Regulaminu Naboru zobowiązuje się do zapewnienia finansowania Inwestycji w części niepokrytej 
udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy. 

 
§ 7 

 
1. Cały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi. 

 
2. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie może 

dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej umowy. 
 

Zapis w przypadku angażowania Podwykonawców 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale 

podwykonawców. 
2. Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując podwykonawców:……………… 
3. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach ustalonych w Dziale 

VII ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą PZP”), 
a w sprawach w ustawie tej nieuregulowanych – stosownie do art. 647¹ Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawcy/ów. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy winien określać zakres robót 
przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę oraz kwotę należnego mu z tego tytułu 
wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie może być 
wyższe, niż wartość zleconego podwykonawcy zakresu robót, wynikająca z oferty Wykonawcy, w 
przeciwnym razie zastosowanie ma art. 647¹ § 3 k.c. 

6. 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 niniejszej umowy. 

7. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu 
informacji w zakresie nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców 
zaangażowanych w roboty, jeżeli są już znani. O zmianach powyższych informacji w trakcie realizacji 
zamówienia Wykonawca zawiadamia zgodnie z art. 462 ust. 3.ustawy PZP. 

8. 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 wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej/usługi/dostawy. 

9. Zamawiający w terminie do 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 5 ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8, 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6 (art. 463 ustawy PZP). 



 
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczonąza 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §5 ust.1 Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł (brutto). 

11. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 9. Nadto w przypadku umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi/dostawy, jeśli termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia zawarte w ust. 5 - 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
13. Ustala się, że: 

1) uregulowanie należności na rzecz Wykonawcy uzależnia się od uprzedniego przedłożenia przez 
Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę 
wszystkich należności wynikających z zawartych umów Wykonawcy z podwykonawcami lub 
innych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, 

2) w przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający wstrzyma 
zapłatę części należności wynikających z umów z podwykonawcami. Pozostała należność 
uregulowana zostanie zgodnie z § 6, 

3) w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Zamawiający dokona płatności wymagalnego 
wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców. W 
takim wypadku zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawców zwalnia Zamawiającego z 
obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy tej części wynagrodzenia, co Wykonawca w pełni 
akceptuje. 

 
14. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie może 

dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej umowy. 
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 pkt. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi/dostawy. 

17. 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. 13 pkt. 3. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, 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. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 

2) albo 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. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 
bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami 
takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady. 

21. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 
22. Ustala się wysokość kar umownych z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1, za każde naruszenie oddzielnie, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każde naruszenie oddzielnie, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 
za każde naruszenie oddzielnie,  

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty określonego w ust. 8 w 
wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każde 
naruszenie oddzielnie. 

 
§ 8 

 
1. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej: 
1) na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia osób fizycznych na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę - wykonujących następujące 
czynności związane z realizacją zamówienia: roboty budowlane w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320).  
Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia. 
Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2020r. poz. 1320) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, 

2) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza, dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o pracownikach zatrudnionych na umowę 
o pracę, przeznaczonych do realizacji zamówienia, oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 
wskazane w pkt 5 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia, 

3) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia będą w okresie 
realizacji zamówienia zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2020r. poz. 1320) oraz otrzymywać wynagrodzenie 
za pracę nie niższe niż minimalne wynagrodzenie, ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2020r. poz. 2207), 

4) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 



c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 
5) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, 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 pkt 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika tj.: 

a) oświadczenie zatrudnionych pracowników, 
b) 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 i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

c) 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. Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1781, dalej jako „ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego 
dalej „RODO”) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Zanonimizowana kopia 
umowy/umów, o których mowa w zdaniach poprzednich, powinna jednak umożliwiać 
Zamawiającemu identyfikację co najmniej: imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy oraz 
czasu jej obowiązywania, rodzaju umowy o pracę, miejsca jej wykonywania i wymiaru etatu oraz 
zakresu obowiązków pracownika; 
lub 

d) 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; 
lub 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa, w 
szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO. 
Powyższe dowody przed przedłożeniem Zmawiającemu powinny zostać zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa, w 
szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1781, dalej jako „ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej 
„RODO”). 

6) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej § 9 ust. 2. 
Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 
1 czynności, ze skutkiem w postaci naliczenia kar określonych w § 9 ust. 2; 



7) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy; 

8) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, wykazanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
zgodnie z pkt 2, na inne osoby z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania tych osób na 
podstawie umowy o pracę przy realizacji czynności wymienionych w pkt 1, na pozostały okres 
realizacji przedmiotu zamówienia. O planowanej zmianie osób, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do 
wykonywania prac wymienionych w pkt 1; 

9) za niedopełnienie wymogu zgłoszenia zmiany osoby/osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu 
zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone w § 9 ust. 2. 
 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w umowie z podwykonawcą zawarł postanowienia ust. 1 
pkt 1 i 3 - 9 dotyczące zatrudnienia przez podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie umowy o pracę. 

 
§9 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada 

lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do każdego z etapów wskazanych 
w § 2 ust. 1, w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za 
każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 15% wynagrodzenia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wady, w tym w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie więcej niż łącznie 5% wynagrodzenia, 

4) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 17 (art. 
436 pkt 4 lit. a ustawy PZP) w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu 
określonego w fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę, 

5) za opóźnienie zwłokę w realizacji obowiązku przedłużenia terminu ważności ubezpieczenia 
OC, o którym mowa w § 17 ust.2, w wysokości 4 000 zł za każdy dzień zwłoki, 

6) za opóźnienie w realizacji obowiązku przedłożenia dowodu opłacania składek , o którym mowa 
w § 17 ust.3, w wysokości 4 000 zł za każdy dzień zwłoki. 

 
2. Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu kary umowne za niedopełnienie wymogu zatrudniania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników świadczących przedmiot zamówienia w zakresie 
wskazanym w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz w SWZ, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu pracy lub za niedopełnienie obowiązku poinformowania o zmianie osób wskazanych zgodnie 
z § 8 ust. 1 pkt 2, w wysokości 10 000 zł – za każdy stwierdzony przypadek. 
 

3. Zapłata kar umownych, o których mowa powyżej, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań do 
ukończenia zadania (przedmiotu umowy), ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań 
lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według umowy. 
 

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów 
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego                      
w § 5 ust. 1. 
 

5. W przypadku, gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
 



6. W przypadku utarty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych z winy Wykonawcy ( tj. m.in. nieterminowa realizacja umowy, nie realizowanie 
inwestycji zgodnie z § 6 ust. 6 i 7) , Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy 
zwrotu środków w wysokości określonej w udzielonej Zamawiającemu Promesie. 

 
§ 10 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach określonych w Kodeksie 

cywilnym. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja firmy Wykonawcy, 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo 
4) dodatkowego wezwania Zamawiającego, 
5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 3 tygodnie, 
6) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową , co powoduje opóźnienie większe niż 3 

tygodnie, 
7) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową w, tym harmonogramem i projektem 
8) budowlanym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 
9) Wykonawca nie spełnia wymogów określonych w §18. 

 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy  

w terminie nie dłuższym niż 360 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych 
w ust. 1. 
 

3. Niezależnie od powyższego Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 
465 ust. 7 ustawy PZP. 
 

§ 11 
 

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w terminie i na zasadach ustalonych w art. 456 ustawy 
PZP powoduje, że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do 
dnia odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych. Datą odstąpienia od umowy jest data 
otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy. 
 

2. Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na podstawie 
protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania robót budowlanych, sporządzonego nie później niż 
w siódmym dniu roboczym licząc od daty odstąpienia od umowy. 
 

3. W razie odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 1, jak również wskazanych w § 10, 
Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do robót dotychczas 
wykonanych. 
 

§12 
 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, 
w innych przypadkach niż wymienione w § 11 z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w 
wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. 
 

§13 
 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości. 

2. Termin gwarancji wynosi ………. lat, licząc od daty odbioru końcowego. 



3. W dacie odbioru końcowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, określający szczegółowe 
warunki gwarancji jakości (wg wzoru stanowiącego integralną część niniejszej umowy – Załącznik nr 
2). 
 

§14 
 

1. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych 
dłuższych przerw w wykonaniu robót, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru w terminie 
3 dni od daty zgłoszenia zaistniałego faktu przez Wykonawcę. 

2. Przedmiotem odbioru częściowego i końcowego jest zakres robót określony w § 1 niniejszej umowy. 
3. Strony postanawiają, że rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi 

najpóźniej w terminie 10 dni licząc od daty zgłoszenia w formie pisemnej do odbioru przez Wykonawcę. 
Termin wyznaczy Zamawiający. Zgłoszenie do odbioru musi być poprzedzone wpisem do dziennika 
budowy przez kierownika budowy o gotowości zadania do odbioru końcowego. Zgłoszenie to wymaga 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru. Czynności odbiorowe winny być zakończone w ciągu 7 dni 
roboczych od dnia rozpoczęcia. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego oraz końcowego. Razem z 
wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat 
powykonawczy, który musi zawierać: 

a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisana prze kierownika budowy i 
Inspektora nadzoru, 

b) kosztorysy powykonawcze z podziałem na branże, 
c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z dokumentacja oraz 

przepisami i obowiązującymi polskimi normami przenoszącymi normy europejskie, a przy zmianach 
potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora nadzoru – 2 egz., 

d) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały i urządzenia, zgodnie ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót – 1 egz., 

e) protokoły z przeprowadzonych przez Wykonawcę pomiarów, sprawdzeń prób i badań, instrukcji 
użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 4 egz. papierowe + i egz. na płycie CD, 
g) inne dokumenty pozwalające na ocenie prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru (np. 

badania zagęszczenia gruntu) 
5. 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. 

6. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
7. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów częściowych i końcowych będzie spisany protokół 

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

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
zaproponowania terminu odbioru. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.   

9. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie wady usunie 
Zamawiający, obciążając Wykonawcę pełnym kosztami ich usunięcia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i 
końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W 
przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany 
będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 



11. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę pod 
warunkiem, że w toku czynności odbioru zostanie potwierdzone, iż zgłoszone do odbioru roboty zostały 
faktycznie zakończone i nadają się do odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, 
że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac lub wad,                             
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może 
być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, natomiast będzie podstawą do 
naliczenia kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia. W takim przypadku za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę 
faktycznego wykonania wszystkich robót potwierdzonych protokołem odbioru, który stanowić będzie 
dokument stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. 
 

§15 
 

1. Do kontaktów z Wykonawcą oraz do koordynacji prac związanych z realizacją umowy Zamawiający 
wyznacza: Bernarda Rudkowskiego – Z-ca Wójta, Iwonę Bil – Kubicką - Kierownik Referatu. Wyżej 
wymienione osoby uprawnione są do reprezentowania Zamawiającego w czynnościach związanych 
m.in. z: przekazaniem placu budowy, wpisami do dziennika budowy, uczestnictwem w naradach 
koordynujących, inwentaryzacjach robót, udziałem w czynnościach odbiorów częściowych i 
końcowych, przeglądami gwarancyjnymi. 

2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego: ………………………………………. 
3. Wykonawca ustanawia przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym: ………………………… 
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie wymaga aneksu do umowy, lecz wymaga wzajemnego 

poinformowania stron w formie pisemnej. 
 

§16 
 

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 3% ceny całkowitej podanej w 
ofercie w kwocie brutto tj. …………….. zł. 

2. Forma wniesienia zabezpieczenia:……………………………………….. 
3. 70 % tj. ………………… zł kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest zwracane w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
Pozostała część zabezpieczenia (30 % tj. ……………… zł) przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady lub gwarancji. 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, 
w przypadku zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy (wydłużenia terminu) Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia aneksu zmieniającego terminy ważności zabezpieczenia lub 
wzniesienia nowego zabezpieczenia na wydłużony okres. Powyższe Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać w terminie do dnia zawarcia aneksu zmieniającego termin zakończenia przedmiot umowy. 
Nieprzedłożenie aneksu zmieniającego terminy ważności zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia 
na wydłużony okres, stanowić będzie podstawę do odmowy zawarcia aneksu do umowy wydłużającego 
termin jej wykonania z wyłącznej winy Wykonawcy. 
 
 
 

§ 17 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii aktualnej polisy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy i na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. 

2. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed dniem zakończenia realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca na 14 dni przed jego upływem, ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia z zachowaniem postanowień ust.1 pod rygorem 
naliczania kary umownej, w której mowa w § 9 ust.1 pkt 5. 



3. Na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia wezwania, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek, 
pod rygorem naliczania kary umownej, o której mowa w § 9 ust.1 pkt 6.  
 

§ 18 
 

1. Nr identyfikacyjny NIP Zamawiającego 7532406077 
2. Nr identyfikacyjny NIP Wykonawcy …………….. 

 
§ 19 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w 
związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Me-
diacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu 

2. W przypadku braku rozwiązania sporu na skutek mediacji w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku 
przeprowadzenie postępowania lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron 
może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony 
oddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

§ 20 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 21 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że: 

1. administratorem Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Skoroszycach reprezentowany przez 
Wójta Gminy Skoroszyce. Dane kontaktowe administratora: ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 
Skoroszyce, tel. 77 4 318 082, e-mail: ug@skoroszyce.pl 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Skoroszycach jest Pan Bogusław 
Dziadkiewicz radca prawny, kontakt: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl 

3. Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu związanym 
z wykonaniem umowy nr …./2022 z dnia ……..2022 r., której Pan jest stroną, a której 
przedmiotem jest „II Etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem”. 

4. Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany umową i w celu jej realizacji. 
5. Obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących jest niezbędne 

do zawarcia umowy w formie pisemnej, a następnie jej wykonania. 
6. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
7. Posiada Pan: 

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących; 
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych. Wyjaśnienie: 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą KC oraz nie może naruszać integralności pozostałych 
załączników do umowy. 

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.   

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu                     
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 



ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
8. Nie przysługuje Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 

§ 22 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 23 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden 
dla Zamawiającego. 

 
 

 
Z A M A W I A J Ą C Y       W Y K O N A W C A 
 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Umowy 
WZÓR 

KARTA GWARANCYJNA 
do umowy nr …/2022 z dnia………………………. 
dotyczy zadania: „II Etap budowy przedszkola w Skoroszycach wraz z wyposażeniem ” 
 
Wykonawca: ……………………………………………………., 



zwany dalej "Gwarantem" niniejszym dokumentem udziela Zamawiającemu, tj. Gminie Nysa 
gwarancji 
co do jakości wykonanego przedmiotu umowy. 
1. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych własnym staraniem i kosztem, jeżeli 
wady 
te ujawnią się w ciągu terminu określonego w niniejszej gwarancji. 
2. Termin gwarancji jakości wynosi ……. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, tj. od 
dnia 
……………..……….. do dnia ………………………. 
3. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie 
ujawnienia 
wad w terminie do 1-go miesiąca, licząc od daty stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady 
wystąpiły. 
4. Zamawiający w powiadomieniu winien wyznaczyć termin przeprowadzenia przeglądu 
gwarancyjnego 
robót. Z czynności przeglądu strony zobowiązane są sporządzić pisemny protokół, w którym 
ustalą fakt 
istnienia wad, zakres rzeczowy wad oraz termin ich usunięcia. 
5. W przypadku nieprzystąpienia przez Gwaranta do czynności przeglądu w terminie 
wyznaczonym 
przez Zamawiającego, Zamawiający protokół o którym mowa w ust. 4 sporządzi jednostronnie 
i protokół 
ten zawierający stwierdzenie wystąpienia wad, ich zakresu i zobowiązanie Gwaranta do 
usunięcia wad 
wraz z terminem na ich usunięcie prześle Gwarantowi. 
6. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usunięcie wad uwzględnić należy pracochłonność 
robót 
poprawkowych oraz warunki atmosferyczne. 
7. W razie bezskutecznego upływu terminu ustalonego, bądź wyznaczonego na usunięcie wad, 
Gwarant upoważnia Zamawiającego do wykonania tych czynności, tj. usunięcia wad na koszt 
Gwaranta. 
 
 
 
 

---------------------------------------- 
Upoważniony przedstawiciel 

Wykonawca/Gwarant 


