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Umowa  nr:         

 
w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmujące Remont więźby oraz 

dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w ramach realizacji operacji pt. 

„Podniesienie standardu budynku samorządowej instytucji kultury – Sali widowiskowej 

CKiCz”, objętej dofinasowaniem w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej”, w ramach celu „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego 

na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i 

akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego” obejmującej tworzenie, rozwój oraz 

wyposażanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, 

historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką; Promowanie, zachowanie lub 

upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego 

dziedzictwa kulturowego.  

 
Zawarta w Serocku w dniu ……………….. pomiędzy: 

 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock  

NIP: 536-191-82-71, REGON: 360467472, reprezentowanym przez: Dyrektor – Renatę Mulik  
zwanym dalej „Zamawiającym”   

a firmą ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą …………………………………………………………………, wpisaną ……………………………………………… 

NIP ……………………., Regon …………………..   zwaną dalej  „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

…………………………… 

zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

§ 1 

1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz 

Zamawiającego w ramach zadania: „Remont więźby oraz dachu budynku Centrum Kultury  

i Czytelnictwa w Serocku w ramach realizacji projektu pn. „Podniesienie standardu budynku 

samorządowej instytucji kultury – sali widowiskowej CKiCz” roboty budowalne obejmujące:   

1) roboty rozbiórkowe - pokrycia dachu i więźba 

2) roboty rozbiórkowe -  wypełnienie stropu, rozbiórka muru pod wieniec żelbetowy i inne, 

3) wykonanie konstrukcji więźby dachowej, 

4) wymiana pokrycia dachu, 

5) wykonanie instalacja odgromowej, 

6) docieplenie stropu 

7) wykonanie wieńca żelbetowego 

8) wzmocnienie konstrukcji kratownic 

2. Szczegółowy  zakres i sposób wykonania robót określa SIWZ, dokumentacja projektowa,   

przedmiar robót oraz oferta Wykonawcy z dnia ………………………. które stanowią integralną 

część umowy. 

3. Termin przekazania placu budowy ustala się na dzień 17 czerwca 2019r. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia robót w terminie do 30 sierpnia 2019r. 

    Za datę realizacji zadania uważa się dzień faktycznego zakończenia robót budowlanych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru o którym mowa § 9 nie później 

niż w dniu zakończenia robót. 

§ 2 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Przekazania Wykonawcy do dnia ………………………..terenu budowy w rozmiarach i stanie 

umożliwiających wykonanie robót. 

2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego w osobie – …………………………,  jako głównego 

koordynatora budowy ze strony inwestora,  
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§ 3 

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 

1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, wytycznymi 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką 

budowlaną, przepisami BHP i ppoż.  

2. Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedłoży atesty i świadectwa na podstawowe 

materiały przewidziane do wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiającego (Inspektora 

nadzoru) na ich wbudowanie. 

3. Wykonawca dokona odbudowy dróg dojazdowych (w razie ich uszkodzenia) do miejsca 

wykonywania robót objętych zamówieniem do stanu sprzed wejścia na budowę z 

zachowaniem technologii drogi odtwarzanej i innych uszkodzonych urządzeń terenowych. 

4. Należy opracować szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr. 120 poz. 1126). 

5. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 

odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających 

właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. 

6. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń 

dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, świadectwa jakości).  

7. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących 

norm oraz o innych parametrach niż określone w projekcie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac pod nadzorem osób, posiadających 

stosowne uprawnienia budowlane, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane (w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wbudowanej instalacji klimatyzacji oraz 

pomieszczeń znajdujących się na parterze przedmiotowego budynku przez zalaniem wodami 

opadowymi i technologicznymi w tracie wykonywanych prac. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wygrodzić teren budowy w celu uniemożliwienia wstępu 

osobom trzecim. Wygrodzenie powinno być pełne, wykonane w sposób trwały, estetyczny i 

utrzymywane przez cały okres prowadzenia robót budowlanych w niezmiennym stanie 

(estetyce).  

11. Wykonawca ma obowiązek przybycia do siedziby Zamawiającego lub na teren robót na każde   

wezwanie Zamawiającego 

12. Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu otrzymaną oryginalną 

dokumentację projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej:  

a) dokumentację powykonawczą z ewentualnym naniesieniem wprowadzonych zmian,  

b) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały                                    

i zamontowane urządzenia,  

c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a 

odnoszące się do jego realizacji np., pomiary instalacji wentylacyjnej, pomiary 

rezystancji instalacji odgromowej, itp. 

13. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały  i urządzenia -   

do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości 

lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). 

14. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie     

wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot 

zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub 

unieszkodliwienia tych odpadów.  

15. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom, z 

uwzględnieniem postanowień zawartych we wzorze umowy o roboty budowlane. 

16. Wykonawca zobowiązany jest wygrodzić teren budowy w celu uniemożliwienia wstępu 

osobom trzecim. Wygrodzenie powinno być pełne, wykonane w sposób trwały, estetyczny i 
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utrzymywane przez cały okres prowadzenia robót budowlanych w niezmiennym stanie 

(estetyce). 

17. W trakcie budowy prac należy do minimum ograniczyć poruszanie się pracowników po 

czynnym obiekcie. Obowiązkiem Wykonawcy jest tak zabezpieczyć obszar prac 

(pomieszczenia) aby zminimalizować negatywne skutki prowadzonych prac wobec 

pozostałych pomieszczeń i części budynku oraz osób je użytkujących. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wbudowanej instalacji klimatyzacji oraz 

pomieszczeń znajdujących się na parterze przedmiotowego budynku przez zalaniem wodami 

opadowymi i technologicznymi w tracie wykonywanych prac 

19. Po stronie wykonawcy leży wykonanie i poniesienie kosztów:  

1) odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych, 

2) zasilania energetycznego na placu budowy oraz wszelkich innych kosztów związanych  z 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) zorganizowania zaplecza sanitarno-higienicznego na placu budowy.  

20. Zaplecze wykonawcy: urządzenie i utrzymanie zaplecza wykonawcy, likwidacja zaplecza     

wykonawcy. 

20. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu    

       szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 

 

§ 4 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie objętych umową, jeżeli są one 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 

2. Zamawiający pokrywa wartość robót, o których mowa w ust. 1, jeżeli konieczność ich 

wykonania powstała z przyczyn, za które odpowiada. 

 

§ 5 

Wszelkie roboty dodatkowe mogą być wykonane tylko po spisaniu protokołu konieczności i 

ustaleniu zakresu robót w dodatkowym kosztorysie/sprawdzonym przez inspektora nadzoru/, 

zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiającego oraz podpisaniu umowy dodatkowej z 

określeniem terminu wykonania robót dodatkowych. 

 

§ 6 

1. Za  wykonanie robót objętych niniejszą umową ustala się wynagrodzenie w wysokości:  

wartość netto    -   ……………………….zł 
podatek VAT    -      ……………………… zł 

wartość brutto  -  …………………………zł 
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszty związane z  realizacją robót 

objętych dokumentacją projektową uwzględnieniem wymagań określonych w SIWZ. 

3.  Zapłata wynagrodzenia za wykonanie robót nastąpi na podstawie faktury sporządzonej w 

oparciu o protokół odbioru robót budowlanych w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Fakturę należy wystawić na: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35,  

05-140 Serock, NIP: 536-191-82-71  

5. Zamawiający nie udziela żadnych zaliczek na poczet wykonanych prac. 

6. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z 

zachowaniem terminów określonych tą umową.  

7. Wykonawca składając fakturę  końcową za roboty, które ujmują również zakres robót 

wykonywany przez Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców, dokona stosownego 

podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców 

w protokole odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i 

Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców.  

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za roboty budowlane 

jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
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dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji robót budowlanych. Wykonawca w 

ciągu 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, 

przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię faktury (oryginał do wglądu 

Zamawiającego) wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z 

dowodem zapłaty.  

9. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 9, odpowiednio kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest pomniejszana o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty.  

10. Zamawiający, na pisemne żądanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy, dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu 

Wykonawcy przez Zamawiającego do przedstawienia dowodów zapłaty) od obowiązku 

zapłaty za roboty budowlane, dostawy lub usługi, odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich 

złotych (PLN).  

 

§ 7 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) W wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. 

2) Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady -  

w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, 

kara umowna ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego. 

2. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas przeprowadzania robót / 

zabrudzenie, zniszczenie/  Zamawiający dokonuje potrącenia z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę w wysokości pełnej wartości szkód. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

4. Kary umowne naliczane będą od wynagrodzenia umownego brutto. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne również w następujących przypadkach:  

1) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, 

1) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy 

za każdy dzień zwłoki, 

2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany oraz za zawarcie każdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej 

postanowień przez Zamawiającego w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za 

przedmiot umowy. 

3) za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, 

odpisu  umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,02% wynagrodzenia 

umownego za  przedmiot umowy,  

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

0,02%   wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy 

5) za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców w wysokości 5%   

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdorazowy fakt nieujawnienia    

podwykonawcy,  
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6) za naruszenie postanowień umowy (w szczególności w zakresie zobowiązania do 

usuwania odpadów czy w zakresie zobowiązania do zapłaty za wykorzystane media) w 

wysokości 0,02%  wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każde naruszenie.  

7) za niewywiązanie się  przez Wykonawcę lub podwykonawcę z wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę w wysokości 2% wynagrodzenia umownego. 

6. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

§ 8 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

2. Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień zwłoki.  

§ 9 

1. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu odbioru nastąpi w formie protokołu odbioru  robót. 

2. Wykonawca jest obowiązany powiadomić na piśmie Zamawiającego o gotowości do podjęcia 

czynności zmierzających do odbioru robót budowalnych. 

3. Warunkiem zgłoszenia gotowości robót jest ich zakończenie.  

4. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany 

jest dostarczyć pełną, kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach. 

5. Zamawiający wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru w terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia przez  Wykonawcę o gotowości do odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru 

zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie 

zakończenia prac, Zamawiający może odmówić odbioru. 

 

§ 10 

1. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 

w toku odbioru. 

2. Protokół  odbioru podpisany przez strony, lub upoważnione przez nich osoby Zamawiający 

doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru. 

 

§ 11 

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do 

usunięcia, zamawiający może: 

 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 

obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej. 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem: 

a) odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwy organ nadzoru, 

b) żądać  wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się 

od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

 

§ 12 

O wykryciu wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 

dni od daty ich ujawnienia. 

§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji jakości i rękojmi na cały przedmiot Umowy na 

okres …….m-cy,  

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się 

1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad 

przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i 
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ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. W okresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem 

usterek ponosić będzie Wykonawca. 

 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy do dnia jej 

zawarcia w wysokości stanowiącej   5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 tj. 

………………… zł (słownie: ………………… ) w formie ………………………….. 

1. Strony postanawiają, że 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy  

w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze robót, natomiast 30 % należnego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji Zamawiającego, 

jako zabezpieczenie z tytułu gwarancji za wady wykonanych robót i zostanie zwrócone w 

ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania. 

 

§ 15 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy siłami własnymi*, za pomocą 

podwykonawców*(niepotrzebne wykreślić), siłami własnymi oraz za pomocą 

podwykonawców, którym powierzy do wykonania następujące roboty: ……………………………  

2. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 

iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być   dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót   budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w 

Ofercie Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

4. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen 

jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, nie później niż 14 dni przed jej 
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zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 

dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia 

projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w siedzibie 

Zamawiającego.  

7. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 6 pisemne zastrzeżenia do projektu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.   

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni,  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż 

na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji 

robót budowlanych. 

10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

14. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego. 

15. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt 14 

stosuje się zasady określone w § 19 niniejszej umowy.  

16. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

17. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 

usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
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18. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 

języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 

Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 

§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od 

powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni, 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny 

z Dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową,  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy lub przerwania robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

Umową, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających,  

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, 

6) Zamawiający: 

- dokona odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

 

§ 17 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których  realizacja polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108). 

2. Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z kompleksową budową budynku 

tj prace murarskie, dekarskie, instalacyjne.  

3. 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 realizujących przedmiot 

zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

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

dokonywania ich oceny, 

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

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

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

wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób realizujących 

przedmiot zamówienia, przedłoży Zamawiającemu, oświadczenie własne lub podwykonawcy 
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o zatrudnieniu osób realizujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że osoby wykonujące pracę związaną z 

realizacją zamówienia są 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. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia zanonimizowanych kopii umów o pracę 

(zawierających imię i pierwszą literę nazwiska pracownika, okres obowiązywania umowy o 

pracę, stanowisko pracy wraz z ukryciem pozostałych informacji odnoszących się do 

pracownika). 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na   

podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 18 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 § 19 

1. Zamawiający zastrzega, że dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy zgodnie z art. 144 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności  

 § 20 

Do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami właściwy jest Sąd miejscowo właściwy dla 

Zamawiającego. 

 § 21 

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. 

otrzymuje Zamawiający, 1 egz. otrzymuje Wykonawca. 

 

Zamawiający:                                                                                                                                       Wykonawca: 

 


