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- Wzór- 

  U M O W A   Nr ZDiSK/SD/........./2019 
 
zawarta w dniu  …......2019 r.  pomiędzy: 
 
Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 
Czerwionka-Leszczyny, NIP 6420009726, reprezentowaną, na podstawie 
pełnomocnictwa Burmistrza przez: 
mgr inż. Piotra Łuc – Dyrektora jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą 
Zarząd Dróg i Służby Komunalne, z siedzibą przy ul. Polnej 6, 44-238 Czerwionka-
Leszczyny,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
........, nr NIP …......................................................... 

zwan...... w dalszej części umowy „Wykonawcą” została zawarta umowa                                       
o następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

 
1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego wg 
przepisów określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający powierza,  
a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. : „Remont cząstkowy 
nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2019 na terenie Gminy                        
i Miasta Czerwionka-Leszczyny” - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także złożoną 
ofertą. 
 
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni 
bitumicznych dróg gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi (jak dla ruchu 
KR2-KR4) na gorąco (beton asfaltowy) wytwarzanymi w wytwórniach, obejmujący : 
 

1) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, 

2) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywozem ewentualnego 

gruzu, 

3) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca ( dopuszcza się 

zastosowanie emulsji na zimno ), 

4) rozścielenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach                     

w zależności od głębokości uszkodzenia, 

5) zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, 

6) posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą 

nawierzchnią, 
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7) wywóz gruzu asfaltowego wraz z jego utylizacją.                

3. Zakres rzeczowy uzależniony będzie od potrzeb jakie wynikną po okresie 
zimowym i uszkodzeń powstałych w wyniku bieżącej eksploatacji dróg gminnych. 
Szacuje się wbudowanie nie więcej niż 800 ton mieszanki mineralno asfaltowej na 
gorąco wytworzonej w wytwórni mas bitumicznych na łącznej powierzchni ok.                              
5 800,00 m 2. Niedopuszczalne jest  pozostawienie nie uzupełnionych powierzchni 
przygotowanych do remontu do dnia następnego. 
 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w : Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania                        
i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych 
standardów z zakresu fachowości i praktyki inżynierskiej, jakich wymaga realizacja 
prac wchodzących w skład przedmiotu umowy oraz wszelkimi obowiązującymi 
przepisami prawa i normami, a w szczególności w sposób zgodny z wymaganiami: 
 

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z 
późn. zm.), 
 
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 
r.  poz. 1986 z późn. zm. ), 
 
3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 799 z późn. zm.), 
 
4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1570 z późn. zm.), 
 

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650 z późn. zm.), 
 

6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 784 z późn. zm.). 
 
7) innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotowych robót 
remontowych. 
 
6. Wszelkie koszty związane z zakupem materiałów, usług i ponoszeniem opłat 
niezbędnych do wykonania zamówienia ponosi Wykonawca, w tym oznakowania                           
i zabezpieczenia terenu budowy. 
 
 

§ 2. 
Termin wykonania zamówienia 

 
1. Okres realizacji przedmiotu umowy: do dnia ….........2019 r., zgodnie ze złożoną 
ofertą. 
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2. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest dzień zawarcia umowy, 
który jest równocześnie pierwszym dniem jego realizacji. 
3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 
5 dni od dnia podpisania umowy, czego jednak warunkiem jest dostarczenie 
Zamawiającemu do dnia przekazania terenu budowy: 
a) w przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcy/ów informacji, o 
których mowa w § 4 ust.1 pkt 21 o ile są mu znane, 
b) oświadczenia Wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy, o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały wymagane przez Inwestora 
czynności. 
4. W przypadku niedostarczenia Inwestorowi w wyznaczonym terminie dokumentów                   
o których mowa w ust.3 , termin przekazania Wykonawcy terenu budowy przesunie 
się o taką liczbę dni, o jaką nastąpi opóźnienie w przekazaniu ww. dokumentów 
Inwestorowi przez Wykonawcę. 
5. Wykonawca ponosi pełne ryzyko opóźnienia przekazania terenu budowy w 
przypadku niedostarczenia wskazanych w ust. 3  dokumentów. 
6. Późniejsze przekazanie Wykonawcy terenu budowy z przyczyn, o których mowa w 
ust. 4 pozostanie bez wpływu na termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
określony  w  ust. 1. 
7. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określony w ust. 1 jest terminem 
zgłoszenia do odbioru końcowego przez Wykonawcę bezusterkowo i należycie 
wykonanego przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 niniejszej umowy. 
 

§ 3.  
Wynagrodzenie i jego zapłata 

 
1. Ustalone na podstawie złożonej oferty orientacyjne, łączne wynagrodzenie 
Wykonawcy wyraża się nieprzekraczalną kwotą:................ zł netto + …........ % 
podatek VAT co daje kwotę brutto: …................................. zł 
słownie: …................................................... 00/100 
2.Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie faktycznie wbudowanej 
ilości masy bitumicznej potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego przy 
czym nie może ono przekroczyć kwoty określonej w ust. 1. 
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 
4. Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty budowlane nastąpi na podstawie 
dwóch faktur. Faktury częściowej, wystawionej po wbudowaniu 400 ton masy na 
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego 
zadania oraz faktury końcowej wystawionej po zakończeniu całości zadania  na 
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 
zadania. 
5. Protokoły sporządzone będą przez kierownika budowy, według wzoru 
przekazanego przez Zamawiającego. 
6. Płatności będą dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego właściwie 
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. 
7. Faktury należy wystawiać na: 
Nabywca: 
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyn 
ul. Parkowa 9 
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44-230 Czerwionka-Leszczyny 
NIP: 642-000-97-26 
 
Odbiorca: 
Zarząd Dróg i Służby Komunalne 
ul. Polna 6 
44-238 Czerwionka-Leszczyny 
8. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki 
ustawowe. 
9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać na rzecz osób 
trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 
10. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment), 
o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62 z późn. zm.). 
 

§ 4. 
Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
 
1) skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy osób, które swoją fachowością, 
kwalifikacjami i doświadczeniem zapewnią wymagany poziom świadczonych usług                
i robót, 
2) niezwłoczne informowanie na piśmie Zamawiającego  o wszelkich przeszkodach, 
problemach technicznych oraz zaistnieniu sytuacji lub okoliczności mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin przekazania przedmiotu umowy,                                   
3) przejęcie terenu robót od Zamawiającego, 
4) zabezpieczenie terenu robót, 
5) zapewnienie dozoru mienia, a także właściwych warunków bezpieczeństwa                      
i higieny pracy, 
6) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.                      
z 2018 r. poz. 1202 z póź. zm.), okazanie na każde żądanie Zamawiającego  lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatów zgodności z polska normą lub 
aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, 
7) zapewnienie transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 
z kosztami utylizacji, 
8) przestrzeganie (jako wytwarzający odpady) przepisów prawnych wynikających                
z następujących ustaw: 
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 799 z późn. zm.), 
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 21 z późn. 
zm.), 
9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 
ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe            
w trakcie trwania robót, na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających 
związek z prowadzonymi robotami,  
10) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy, 
11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów, 
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12) dbanie o porządek na terenie robót, utrzymywanie terenu robót w należytym 
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym                       
w zakresie organizacji ruchu, 
13) uporządkowanie terenu objętego robotami budowlanymi po ich zakończeniu , 
ewentualnego zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub 
użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 
14) przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów i dokumentów 
niezbędnych przy odbiorze, 
15) usuwanie na bieżąco lub niezwłocznie wszelkich wad i usterek stwierdzonych 
przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin 
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 
16) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to 
szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 
17) zapewnienia właściwego oznakowania robót, 
18) skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy …... brygady/-d, zgodnie                    
z przedstawiona ofertą w celu właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
19) w przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawcy/ów dostarczenie 
Zamawiającemu, do dnia przekazania terenu budowy, informacji, o których mowa w 
art.36 b ust.1 a ustawy Prawo zamówień publicznych (zawierającej nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi 
zaangażowanych w roboty budowlane), o ile te informacje są już Wykonawcy znane. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych                     
w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych; 
2. Powyższe obowiązki Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia brutto. 
3.  Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w 
art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyska w celu podpisania, realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w związku z podpisaniem, realizacją oraz rozliczeniem niniejszej umowy 
od osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska 
w celu podpisania, realizacji oraz rozliczenia umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku                   
z podpisaniem, realizacją oraz rozliczeniem niniejszej umowy. 

6. Wykonawca, w zakresie danych osobowych pozyskanych w związku                       
z podpisaniem, realizacją oraz rozliczeniem niniejszej umowy,  zobowiązany jest w 
pełnym zakresie przestrzegać przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL), w szczególności przetwarzać te dane tylko               
i wyłącznie w celu podpisania, realizacji oraz rozliczenia umowy o której mowa 
powyżej. 

7. Obowiązki wymienione z ust. 3-6 spoczywają również na podwykonawcach                   
i dalszych podwykonawcach, o ile tacy występują, o czym Wykonawca zobowiązuje 
się ich poinformować. 
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§ 5. (*) 
Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia w zakresie 
…...................................... Podwykonawcy/om bez odrębnego wynagrodzenia za 
pełnienie funkcji generalnego Wykonawcy, natomiast pozostały zakres przedmiotu 
umowy Wykonawca wykona samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 
 
2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może wprowadzić dodatkowego 
Podwykonawcę i określić zakres wykonywanej przez niego części przedmiotu umowy 
(zamówienia), zmienić Podwykonawcę, zrezygnować z Podwykonawcy bądź zmienić 
zakres zamówienia powierzony Podwykonawcy. 
 
3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których nowa w art. 22 
ust. 1b ustawy PZP Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego na roboty 
budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w tym projekcie, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć również zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 
 
5. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w 
przypadkach: 
1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, w tym w niniejszej umowie, 
2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 
 
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Inwestora do przedłożonego mu 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane                    
w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
 
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
 
8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach: 
1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, w tym w niniejszej umowie, 
2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 
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9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 
 
10. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane oraz umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, muszą mieć formę pisemną i zawierać klauzulę: "Przedmiot niniejszej 
umowy musi być realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ 
stanowiącej podstawę zawarcia umowy Zamawiającego z Wykonawcą” oraz w 
szczególności postanowienia dotyczące: 
1) zakresu robót przewidzianych do wykonania, z zastrzeżeniem, że przedmiotem 
umowy o podwykonawstwo musi być wyłącznie wykonanie robót budowlanych, które 
ściśle odpowiadają części zamówienia określonej niniejszą umową, 
2) terminu realizacji robót, 
3) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, o którym 
mowa poniżej w pkt 4 oraz ust. 11, 
4) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy                 
z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, 
5) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy                           
z Wykonawcą. 
 
11. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane oraz umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane muszą zawierać wysokość (kwotę brutto) wynagrodzenia umownego,                    
z zastrzeżeniem, że wartość poszczególnych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 
dalszymi Podwykonawcami nie może być wyższa niż wartość danego zakresu robót 
wynikająca z dostarczonej przez Wykonawcę Zamawiającemu i zatwierdzonej przez 
niego tabeli elementów rozliczeniowych. 
 
12.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
 
13.W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 
 
14.Zapisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy z podwykonawcą/ami. 
 
15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
 
16.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 
 
17.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
 
18.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 
15, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
 
19.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w przewidzianym 
terminie Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
 
20.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 15, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 
 
21.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia ryczałtowego, o 
którym mowa w §3 ust. 1 umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyny leżącej po 
stronie Wykonawcy. 
 
22. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy 
lub dalsi Podwykonawcy, Wykonawca, najpóźniej przed terminem upływu płatności 
faktury, przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na 
rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z tytułu robót budowlanych, 
dostaw lub usług objętych w poprzedniej fakturze Wykonawcy. W przypadku 
płatności za fakturę końcową Wykonawcy, przed upływem terminu zapłaty za nią, 
wymagalne stają się wszystkie należności na rzecz Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców łącznie z tymi, które wynikają z zakresu robót, dostaw i usług 
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Podwykonawców zawartego w tej fakturze. Powyższe będzie egzekwowane pod 
rygorem wstrzymania płatności dla Wykonawcy ze strony Zamawiającego do czasu 
uczynienia zadość rozliczeniu z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami 
przez Wykonawcę. W przypadku takim Zamawiający nie poniesie z tego tytułu 
żadnych konsekwencji (tj. w szczególności kosztów odsetek za zwłokę w płatności). 
 
23.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część 
przedmiotu umowy, którą wykonuje przy pomocy Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. 
 
(*) Uwaga: zapisy ustępów: 1 i 2 zostaną zamieszczone w umowie w przypadku, gdy zgodnie ze 
złożoną ofertą Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców. 
W przeciwnym przypadku ustępy: 1 i 2 otrzymają następujące brzmienie: 
„1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 
2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może jednakże wprowadzić Podwykonawcę i określić 
zakres wykonywanej przez niego części przedmiotu umowy (zamówienia), zmienić 
wprowadzonego Podwykonawcę, zrezygnować z Podwykonawcy bądź zmienić zakres 
zamówienia powierzony Podwykonawcy.” 
Ponadto, zapis ustępu 3 tego paragrafu zostanie zamieszczony w umowie w przypadku, gdy 
zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy udziale 
Podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby powołuje się na zasadach określonych art. 22a 
ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1b ustawy PZP. 
W przeciwnym wypadku zapis ustępu 3 nie zostanie zamieszczony w umowie, natomiast 
ustępy od 4 do 23 uzyskają odpowiednio numerację jako ustępy od 3 do 22. Ponadto po 
zmianie numeracji ww. ustępów: a) w treści ustępu 9 pkt 3 – zapis: „ust. 11” zostanie zmieniony 
na: „ust. 10”, b) w treści ustępu 12 – zapis: „ust. 12” zostanie zmieniony na: „ust. 11”, c) w 
treści ustępu 13 – zapis: „ust. 4- 13” zostanie zmieniony na: „ust. 3-12”, d) w treści ustępów 
15,17,19,20 – zapis: „ust. 15” zostanie zmieniony na: „ust. 14”, e) w treści ustępu 18 – zapis: 
„ust. 18” zostanie zmieniony na: „ust. 17”. 
 

§ 6 
 Personel wykonawcy 

  
1.Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie roboty budowlane wynikające z zakresu 
robót opisanych w dokumentacji przetargowej w trakcie realizacji umowy będą 
wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.–Kodeks pracy ( tj. Dz.U.z 2018r. 
poz.917 z póżn. zm.).W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby: 
a) czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych 
z wykonaniem całego zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną 
osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane 
przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę, 

b) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez 
Wykonawcę (Podwykonawcę) przed zakończeniem czynności przez tę osobę 
wykonywanych, Wykonawca (Podwykonawca) będzie zobowiązany do zastąpienia 
tej osoby inną osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje jeżeli takowe są wymagane na tym stanowisku, 

c) Wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia  
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa powyżej. 
2.Wykonawca, niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i przed przekazaniem 
terenu budowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, 
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które będą wykonywały wymagane przez Zamawiającego czynności. Oświadczenie, 
o którym mowa powyżej, powinno zawierać w szczególności : dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
wymagane przez Zamawiającego czynności będą wykonywały osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Ww. oświadczenie 
wykonawca i podwykonawca składa w zakresie w jakim będzie realizował wymagane 
przez zamawiającego czynności. Ww.oświadczenie Wykonawca składa jeżeli powyższe 
dane będą mu znane. 

3.W trakcie realizacji niniejszej umowy, na każde ewentualne wezwanie 
Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy                        
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia             
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 
i 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie danych osobowych tj. każda umowa powinna zostać 
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ww. ustawy tak aby 
zakres anonimizacji umowy był zgodny z jej przepisami. Informacje takie jak: imię i 
nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
4.Nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczenia i dokumentu, o którym mowa w 
ust.3 tj. nie udokumentowanie wykonywania wymaganych przez Zamawiającego 
czynności przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę będzie traktowane jako 
niewypełnienie wymogu, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wymagane przez Zamawiającego czynności. 
5.W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający będzie uprawniony do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymog zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności .W związku z 
powyższym Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do: 
1) żądania wskazanego powyżej oświadczenia, 

2) żądania wskazanego powyżej dokumentu dotyczącego każdej osoby wykonującej 
wymagane przez Zamawiającego czynności, 

3) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogu, 

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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6. Za niewypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wymagane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust.1, 
Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 1.500,00 złotych za 
każdy stwierdzony przypadek osoby wykonującej ww. czynności, a niezatrudnionej 
na umowę o pracę. 
 

§ 6. 
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

 
1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
działalności stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymywania ważnej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania wysokości 
sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony ubezpieczeniowej) 
przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 
2. Jeżeli składka z tytułu umowy ubezpieczenia OC jest płatna w formie ratalnej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał dowodu wpłaty 
kolejnej raty składki i załączyć kopie dowodu wpłaty poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed upływem 
terminu jej płatności. 
3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, w trakcie obowiązywania 
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał 
polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC o zakresie 
ubezpieczenia oraz wysokości sumy gwarancyjnej, jak w poprzednio obowiązującej 
umowie OC, na pozostały okres obowiązywania niniejszej umowy, najpóźniej siedem 
dni przed końcem obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz 
załączyć kopie polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
4. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu oryginału polisy potwierdzającej 
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, w terminie, o którym mowa w ust. 3, 
Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robót budowlanych do czasu przedłożenia 
polisy i powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu zawarcia nowej umowy 
ubezpieczenia OC. 
 

§ 7. 
Obowiązki Zamawiającego 

 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy, w tym, w razie 
konieczności, udzielanie niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót do 7 dni od dnia podpisania 
umowy, 
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 
4) protokolarne odebranie przedmiotu umowy po stwierdzeniu jego należytego 
wykonania, 
5) terminowa zapłata wynagrodzenia za należycie wykonanie przedmiotu umowy 
(jednakże z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 19, 20 i 22 niniejszej umowy). 
 
(*) Uwaga: w przypadku, gdy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca nie będzie wykonywał 
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby powołuje się 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których nowa w art. 22 ust.1 
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ustawy Prawo zamówień publicznych, zapis w nawiasie pkt. 5 otrzyma następujące 
brzmienie: „(jednakże z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 18, 19 i 21 niniejszej umowy)”. 
 

§ 8. 
Przedstawiciele stron 

 
1. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy                                        
w osobie ............................... nr uprawnień budowlanych ....................., za którego             
w pełni odpowiada. 
2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 
3. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, 
z tym że osoba ta musi posiadać co najmniej wymagane przez Zamawiającego                  
w SIWZ uprawnienia i kwalifikacje. 
4. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie .......................................... 
posiadającego uprawnienia budowlane nr ...................... 
5. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając                   
w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z art. 25 i 26 
ustawy Prawo budowlane. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się 
do powiadomienia o tym Wykonawcy. 

§ 9. 
Odbiory 

 
1.Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego oraz 
końcowego całego zadania pisemnie, po wykonaniu odpowiedniego zakresu robót . 
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy lub jego 
części w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
częściowego lub końcowego zadania, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
3. Ewentualne wady i drobne usterki w wykonanych robotach wykryte przy odbiorze 
lub w toku robót budowlanych usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 
dni. 
4. Ujawnienie wady lub usterki przy odbiorze przedmiotu umowy, wstrzymuje 
podpisanie protokołu odbioru aż do czasu usunięcia tych wad. 
5. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego mu przedmiotu 
zamówienia (podczas jego użytkowania) w terminie gwarancji, zobowiązany jest do 
przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 1 miesiąca. 
6. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację w 
ciągu 14 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie 
za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 
 

§ 10. 
Kary umowne 

 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokości: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w wysokości 0,1 % łącznego 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia następującego po upływie terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w terminach 
określonych na podstawie § 12 ust. 2 w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
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gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 
ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego  po upływie 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego                       
w § 3 ust. 1 umowy, 
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niewykonania umowy,                   
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % 
łącznego wynagrodzenia  brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 
2. Strony ustalają odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapisów § 5 niniejszej umowy w formie 
kar w następujących przypadkach i wysokości: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty lub 
nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wynikającego                        
z umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
wynikającego z umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy                          
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zmiany umowy                           
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego wynikającego z umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 
3. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku 
niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, dotyczy to również wad 
ujawnionych w okresie trwania rękojmi i gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach, 
określonych w kodeksie cywilnym. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury 
wystawionej przez Wykonawcę. 
 

§ 11. 
Prawo do odstąpienia od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 
2)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną lub wskazaniami Zamawiającego i nie reaguje 
na pisemne wezwania Zamawiającego w zakresie wykonywania określonych 
czynności lub robót budowlanych, w celu doprowadzenia ich do stanu zgodnego                                 
z prawem i zapisami niniejszej umowy, 
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3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku firmy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT, mimo dodatkowego wezwania  
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,  
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru, 
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie.  
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od 
umowy, 

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

c) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, 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, 

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych 
oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty 
odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia.  

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy  
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, a następnie 
powierzyć poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
 

§ 12. 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy …......... 
miesięcy gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia i tyle samo lat 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi, licząc od dnia podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego zadania.  
2. Naprawy gwarancyjne i wynikające z tytułu rękojmi, zostaną wykonane przez 
Wykonawcę w następujących terminach : 
1) awarii, wad zagrażających bezpieczeństwu użytkowników – w trybie niezwłocznym 
po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady z obiektywnych względów 
technicznych nie jest możliwe w tym trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu 
przeszkody, 
2) w pozostałych przypadkach – w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony 
nie uzgodnią innego terminu. 
Po bezskutecznym upływie powyższych terminów reklamacja uważana będzie za 
uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zmawiającego i w razie braku działania ze 
strony Wykonawcy w terminie 14 dni, Zamawiający będzie mógł wykorzystać środki 
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wynikające z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i w tym celu może zlecić 
usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Okres gwarancji zostanie 
przedłużony o czas pomiędzy zgłoszeniem usterki a wykonaniem ( zakończeniem ) 
naprawy. 
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. 
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po 
okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 
okresu rękojmi. 
 

§ 13. 
Zmiana istotnych postanowień umowy    

 
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 
ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy PZP, przewiduje również możliwość dokonywania 
zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:: 
1) Wykonawca zrezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) Wykonawca zmieni zakres wykonywanej przez Podwykonawcę części przedmiotu 
umowy w sytuacji zmiany Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, przed podpisaniem stosownego aneksu 
do niniejszej umowy Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
4. Ewentualne zmiany umowy, wynikające z okoliczności określonych w ust. 3 
pozostają bez wpływu na wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. 
 

§ 14. 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego 
oraz przepisy wykonawcze do w/w ustaw, a w sprawach procesowych – kodeksu 
postępowania cywilnego. 
2. Na wypadek sporu pomiędzy stronami na tle realizacji niniejszej umowy 
właściwym dla rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  
z czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
  
 Wykonawca:      Zamawiający:   
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Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w RODO 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej PL)  Zamawiający informuje, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Służby 
Komunalne z siedzibą przy ul. Polnej 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zdisk.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu związanym 
z podpisaniem, realizacją oraz i rozliczeniem niniejszej umowy na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w związku z następującymi przepisami prawa: ustawą z dnia 07 
lipca 1994r.Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. 
poz. 1986 z późn. zm.). Ponadto w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych 
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO w tym nie będą poddane procesowi profilowania. 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby fizyczne lub 
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa. 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż wynika to                          
z instrukcji kancelaryjnej a tak długo, jak długo będzie trwał interes prawny 
administratora. 
6) Pani/Pan posiada: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 
c) 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 z zastrzeżeniem, że 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, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza 
przepisy RODO. 
7) Pani/Panu nie przysługuje: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do podpisania, realizacji oraz 
rozliczenia niniejszej umowy w związku ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo 
budowlane 
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(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) jest 
obligatoryjne. 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej. 
2. Informacje zawarte w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się przekazać wszystkim 
osobom fizycznym, których dane osobowe przekaże on Zamawiającemu w związku                   
z realizacją niniejszej umowy. 

 

 

 

WYKONAWCA: 


