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WZÓR UMOWY  

 

Umowa zawarta w dniu ........................... w Tomaszowie Mazowieckim w rezultacie wyboru oferty                            

w trybie podstawowym w oparciu o art. 266 i 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej jako ustawa Pzp pomiędzy Gminą-

Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-16-56-

545, REGON: 590648310 (zwaną dalej Zamawiającym) w imieniu której działa Pełnomocnik 

ustanowiony Porozumieniem - Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Tomaszowie Maz., ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz. – 

zarejestrowana w KRS nr 0000095675 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX 

Wydział KRS, NIP 773-21-20-641, kapitał zakładowy: 24.160.240 zł, reprezentowana przez: 

……………………………………………………………………………….  

zwana dalej Pełnomocnikiem 

 ……………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „wykonawcą”, w imieniu którego występują: 

……………………………………………………………………… 

Strony umowy zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji 

zamówienia. 

  

§ 1. 

Przedmiot zamówienia  

 

1. Pełnomocnik zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji: Doprojektowanie remontu dwóch 

ścian zewnętrznych (szczytowej i od podwórka) oraz remont elewacji (frontowej, szczytowej 

i od podwórka) budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 15 w Tomaszowie Maz. w formule 

zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot Umowy określa Program Funkcjonalno-Użytkowy 

stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Na realizację przedmiotu umowy składa się: 

1) wykonanie kompletnej dokumentacji remontu dwóch ścian zewnętrznych (szczytowej i od 

podwórka), 

2) remont ścian (frontowej, szczytowej i od podwórka) wraz z przejazdem bramowym. 

3) pełnienie nadzoru autorskiego. 

3. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje: 

1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (w tym Prawo budowlane - Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, 

pozwoleniami. Budynek wpisany jest do ewidencji zabytków. Zakres prac należy uzgodnić 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dokumentacja projektowa powinna 

nawiązywać do posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej na ścianę 

frontową. 

2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) wykonanie przedmiarów, 
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 4) uzyskanie pozwolenia na budowę lub wykonanie zgłoszenia i uzyskanie braku sprzeciwu 

na wykonanie prac od organu administracji architektoniczno-budowlanej, 

5) pełnienie nadzoru autorskiego. 

4. W zakres opracowania dokumentacji projektowej wchodzi:  

1) mapa do celów projektowych (w razie konieczności), 

2) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (w razie konieczności), 

3) koncepcja – 2 egzemplarze – dostarczona i uzgodniona z Zamawiającym, 

4) projekt budowlano-wykonawczy - 4 egzemplarze w wersji papierowej i 1 w wersji 

elektronicznej w pliku PDF na płycie CD 

5) przedmiar - 2 egz. dla każdej branży,  

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz., 

7) uzyskanie wymaganych decyzji, opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń 

dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

5. Szczegółowy zakres prac budowlanych: 

1) remont ściany frontowej i przejazdu bramowego zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową, obejmujący m.in.: 

a) demontaż istniejących parapetów i obróbek blacharskich wraz z wymianą na nowe, 

b) demontaż  rur spustowych wraz z wymianą na nowe, 

c) skucie uszkodzonych tynków zewnętrznych, 

d) oczyszczenie pozostawionych fragmentów tynków z warstw wtórnych, łuszczącej     się 

powłoki malarskiej, 

e) wykonanie wzmocnień murów w miejscach pęknięć i zarysowań w ścianach 

zewnętrznych, 

f) uzupełnienie ubytków w partiach parapetów, gzymsów, boni oraz przejazdu bramowego, 

g) usunięcie skorodowanej i zasolonej zaprawy, która na skutek zawilgocenia uległa 

zniszczeniu, 

h) wykonanie tynków renowacyjnych, 

i) demontaż stalowej balustrady z przeznaczeniem do wymiany na nową, 

j) demontaż warstw wykończeniowych balkonu /obróbka blacharska/, 

k) demontaż desek i belek balkonowych, 

l) renowacja drewnianych elementów wraz ze stalowymi wspornikami, 

m) ponowny montaż desek i belek wraz z nową balustradą, 

n) wykonanie obwodowej obróbki blacharskiej,  

o) demontaż i montaż odstraszaczy na ptaki typu kolce plastikowymi końcówkami, 

p) uwzględnić zajęcie pasa drogowego i projekt tymczasowej organizacji ruchu z  

uzgodnieniami,  

q) bez wymiany rynien (w razie konieczności demontaż i ponowny montaż), 

2) remont ściany szczytowej, zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez 

Wykonawcę, obejmujący poniższe wytyczne: 

a) przycięcie i pielęgnacja oraz karczowanie roślinności przylegającej do ściany szczytowej, 

aby był do niej dostęp, 

b) demontaż istniejącego ocieplenia wraz z utylizacją, 

c) skucie uszkodzonych tynków zewnętrznych wraz z uzupełnieniem, 

d) uzupełnienie otworu w ścianie, 
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 e) wykonanie nowego docieplenia z wełny mineralnej metodą lekką mokrą wraz z ewentualną 

wymianą obróbek ogniomuru z blachy tytan cynk, 

f) wykonanie nowych tynków wraz z malowaniem. 

3) remont ściany od podwórka, zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez 

Wykonawcę, obejmujący poniższe wytyczne: 

a) demontaż istniejących parapetów i obróbek wraz z wymianą na nowe, 

b) demontaż  rur spustowych wraz z wymianą na nowe, 

c) skucie uszkodzonych tynków zewnętrznych wraz z uzupełnieniem, 

d) oczyszczenie pozostawionych fragmentów tynków z warstw wtórnych, łuszczącej się 

powłoki malarskiej, 

e) wykonanie wzmocnień murów w miejscach pęknięć i zarysowań, 

f) wykonanie tynków wraz z malowaniem, 

g) wykonanie opaski odwadniającej szerokości 50cm, 

h) remont nawierzchni przejazdu bramowego. 

4) Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach oraz utylizacja gruzu i innych odpadów. 

4. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Pełnomocnikowi, w terminie do 14 dni 

od daty zawarcia umowy,  kosztorysy ofertowe na całość prac budowlanych objętych umową 

(remont ściany szczytowej, frontowej i od podwórka wraz z przejazdem bramowym) oraz na 

prace projektowe, aby kwota z kosztorysu była równa kwocie umownej. 

 

§ 2. 

Termin realizacji 

 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – termin zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 

1) opracowanie dokumentacji remontu ściany szczytowej i od podwórka oraz remont ściany 

frontowej - 150 dni od dnia zawarcia umowy, 

2) remont elewacji (ściany szczytowej i ściany od podwórka) – 240 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Za termin zakończenia realizacji poszczególnych części przedmiotu umowy będzie przyjmowany 

dzień wskazany w protokole częściowym i końcowym odbioru prac. 

4. Termin pełnienia nadzoru autorskiego - w okresie realizacji robót budowlanych wykonanych na 

podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy oraz w okresie rękojmi  

i gwarancji jakości na te roboty. 

 

§ 3. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Pełnomocnikowi dokumentację objętą przedmiotem 

umowy w stanie kompletnym, wykonanym zgodnie z umową oraz innymi powszechnie 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i normami, z punktu widzenia celu, jakiemu ta dokumentacja ma służyć. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych 

dla prawidłowej realizacji zamówienia - materiałów i uzgodnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową zgodnie z zatwierdzoną przez 

Pełnomocnika koncepcją, zasadami wiedzy technicznej przez osoby wykwalifikowane i 

posiadające stosowne uprawnienia w wymaganym zakresie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Pełnomocnika o pojawiających się 

zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne 

działanie Pełnomocnika.  
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 5. Osoby upoważnione lub wskazane przez Pełnomocnika będą miały zapewnioną możliwość 

zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez 

Wykonawcę. 

§ 4. 

Warunki zapłaty wynagrodzenia  

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 

…………… złotych brutto (słownie ………………………………………), w tym: 

1) etap I - ……………………zł brutto, 

2) etap II - ……………………zł brutto. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonawcy związane z prawidłową 

realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty wykonania wszelkich czynności Wykonawcy 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, opracowania lub pozyskania wszelkich map 

niezbędnych do sporządzenia projektu, ekspertyz, opinii, badań i innych materiałów oraz danych 

wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – 

choćby niewymienionych wprost w umowie, oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

3. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje przeniesienie praw własności do egzemplarzy 

Przedmiotu umowy, majątkowych praw autorskich, udzielenie wszelkich upoważnień  

i zezwoleń w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz wykonywania nadzoru autorskiego, 

czyli obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania Przedmiotu 

umowy.  

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch ratach: 

1) pierwsza rata za wykonanie dokumentacji projektowej i remont ściany frontowej (etap I 

przedmiotu Umowy), 

2) druga rata za remont ściany szczytowej i od podwórka (etap II przedmiotu Umowy) 

6. Faktury płatne będą na podstawie:  

1) częściowego protokołu odbioru robót za dokumentację projektową i remont ściany frontowej 

2) końcowego protokołu odbioru robót za remont ściany szczytowej i od podwórka. 

7. Zamawiający dokona płatności w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury wraz z protokołem.  

8. Dniem płatności jest dzień wydania przez zamawiającego polecenia zapłaty do banku, w którym 

prowadzony jest jego rachunek. 

9. Fakturę należy wystawić na: Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 

Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-16-56-545, REGON: 590648310. 

10. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

11. Należności będą regulowane na rachunek nr……………………………, który jest rachunkiem 

prowadzonym   do celów działalności gospodarczej z otwartym rachunkiem VAT. 

12. W zakresie przedmiotu niniejszej umowy, obejmującej zamówienia na usługi i roboty budowlane, 

w realizacji, których uczestniczą podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia dowodów zapłaty tj. oświadczeń podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy 

zawarli zaakceptowane przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

13. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 winno być przedłożone w czasie umożliwiającym 

terminową zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy przez zamawiającego tj. nie później niż na 10 

dni przed terminem zapłaty. 

14. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
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 15. Wykonawca wraz z fakturą przedłoży listę podwykonawców i dalszych podwykonawców 

biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez wykonawcę 

faktura, uwzględniającą zestawienie kwot należnych podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

16. Lista podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 13 sporządzana 

będzie na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

17. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 10, 

wstrzymuje  się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której 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. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, 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.  

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Pełnomocnik, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, jest obowiązany 

umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

22. Pełnomocnik 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. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez 

Pełnomocnika, 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. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

25. Zapłata, o której mowa w ust. 19 nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpatrzenia 

przez zamawiającego uwag wykonawcy i poinformowania go o zasadności zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  

27. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy umowy i ustawy Prawo zamówień publicznych 

nie stanowią inaczej. 
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 § 5. 

Podwykonawstwo 

 

1. Zakres zamówienia, który wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców (jeżeli 

dotyczy):…………………………………………………………………………………. 

2. W pozostałym zakresie wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podaje zamawiającemu nazwy, 

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty 

budowlane lub usługi, albo dostawy jeżeli są już znani. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić 

zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

4. Postanowienia określone w ust. 3 stosuje się do dalszych podwykonawców. 

5. Pełnomocnik może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp,                      

o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca na żądanie zamawiającego 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy Pzp, lub podmiotowe środki 

dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Pełnomocnik żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Pełnomocnika 

zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 

zamówienia. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,                              

że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                                      

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

9. 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. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

11. 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. 

12. Pełnomocnik, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia                   

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 

gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ,  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 11,  

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9. 
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 13. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, do przedłożonego projektu umowy                                  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

14. 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.  

15. Pełnomocnik, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 12. 

16. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 15, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

zamawiającego. 

17. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, 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% 

wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.  

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 11, Pełnomocnika informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

20. Przepisy ust. 10–19 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 6. 

Obowiązki Zamawiającego/Pełnomocnika 

 

1. Pełnomocnik zobowiązuje się do wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy. 

2. Pełnomocnik zobowiązuje się, niezwłocznie po podpisaniu umowy, przekazać wykonawcy 

miejsce realizacji robót. 

3. Pełnomocnik zapewni nadzór nad robotami będącymi przedmiotem umowy ustanawiając 

inspektora nadzoru. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru wykonanych 

robót. 

5. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność                            

za prawidłową realizację zamówienia. Pełnomocnik może w ramach odpowiedzialności solidarnej 

żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów 

łącznie lub od każdego z osobna. 

 

§ 7. 

Obowiązki wykonawcy 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu wykazu osób z pełnym składem 

osobowym pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na stanowiskach 

wskazanych w SWZ, realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz  

z określeniem funkcji jaką będą pełnić najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy  

i aktualizowania na bieżąco – tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personelu realizującego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
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 2. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury wystawionej po wykonaniu całości robót, 

wykazu osób (określający skład osobowy), o którym mowa w ust. 1 wraz z oświadczeniem każdej 

z tych osób, że przez okres wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 była zatrudniona                    

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. 

3. Pełnomocnikowi  - w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Pełnomocnika w SWZ czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, przysługuje dodatkowo prawo do żądania:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów  - zawierających 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. 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi,                     

i funkcjonalnymi zgodnie z dokumentacją techniczną, ustaleniami SWZ, obowiązującymi 

normami i przepisami, sztuką budowlaną oraz należytą starannością. 

5. Do wykonawcy należy zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, uporządkowanie terenu po 

zakończeniu robót oraz dokonanie uzgodnień, prób, badań niezbędnych do prawidłowej realizacji, 

zakończenia, odbioru robót. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać polecenia Pełnomocnika, w szczególności 

ustanowionego inspektora nadzoru, wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

postanowieniami niniejszej umowy. 

7. Wykonawca winien powiadomić zamawiającego  na piśmie o gotowości do odbioru.  

8. Wykonawca jest zobowiązany  zebrać i przekazać Inspektorowi Nadzoru w dniu zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego  i powiadomienia o tym Pełnomocnika dokumenty wymagane  

przepisami polskiego prawa i przepisami prawa budowlanego pozwalające na ocenę 

prawidłowego wykonania  przedmiotu odbioru, w szczególności wymagane dla materiałów 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terytorium Polski (o 

ile nie zostały przekazane w toku realizacji robót), atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające zastosowane materiały i 

urządzenia do wbudowania, 

9. Pełnomocnik, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, dokona odbioru zakończonych robót 

objętych niniejszym zamówieniem w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania ww. 

zgłoszenia. 

10. Jeżeli na skutek działania lub zaniechania wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody, 

wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym 

przez Pełnomocnika terminie. 

11. Jeżeli wykonawca nie zrealizuje robót określonych w ust. 10 w terminie wskazanym, 

Pełnomocnika zleci usunięcie awarii na koszt wykonawcy potrącając odpowiednie kwoty z 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 8. 

Przedstawiciele stron 

 

1. Projektant  – ……………………………… 

2. Kierownik Budowy - …………………….. 
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 3. Wykonawca może dokonywać zmiany Kierownika budowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. Nowy Kierownik musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, że nie wypełnia on 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Zmiana Kierownika budowy zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego nie wymaga aneksu 

do niniejszej umowy. 

6. Jako osobę upoważnioną do kontroli przebiegu prac i udziału w jej odbiorze Pełnomocnik 

wyznacza: …………………………………… 

 

§ 9. 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu 6 lat gwarancji jakości na wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia. 

2. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem awarii lub usterki, a jej 

skuteczną naprawą. 

3. O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi Pełnomocnik zawiadomi wykonawcę na 

piśmie (faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie pismem za pośrednictwem operatora 

publicznego). 

4. Wykonawca odpowiada wobec Pełnomocnika za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych 

rezultatów usług i robót zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

5. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy z 

dokumentacją projektową, przepisami, normami i wytycznymi Pełnomocnika oraz wytycznymi 

organów opiniujących, uzgadniających oraz uczestniczących w procedurach odbiorowych. 

6. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy usterki lub wady lub 

dokonać wymiany elementu na nowy, wolny od wad, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty jego powiadomienia. 

7. Jeżeli wykonawca mimo zgłoszenia zamawiającego, nie usunie usterek lub wad w terminie, o 

którym mowa w ust. 6, to zamawiający zleci ich usunięcie podmiotom trzecim na koszt 

wykonawcy naliczając odpowiednie kary umowne. Kara będzie liczona od upływu terminu 

wskazanego w ust. 6 do dnia usunięcia usterek lub wad przez podmiot trzeci. 

8. Gwarancja i rękojmia obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez 

podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające w imieniu i 

na rzecz wykonawcy. 

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady będą przysługiwać zamawiającemu w zakresach 

wynikających z Kodeksu cywilnego i będą dochodzone niezależnie od uprawnień wynikających 

z udzielonej gwarancji. Termin rękojmi za wady będzie równy z okresem udzielonej gwarancji. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie ich terminu, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

 

§ 10. 

Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne  

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do 

opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu umowy dokumentacji projektowej oraz innych 

utworów. 
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 2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majątkowych osób trzecich oraz do przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji projektowej i innych utworów w stanie wolnym od obciążeń 

prawami tych osób. 

3. Wykonawca z chwilą faktycznego przekazania dokumentacji projektowej (lub jakiejkolwiek jej 

części) Zamawiającemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 8 

umowy, wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utworów wytworzonych w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy wchodzących w skład tej dokumentacji (lub jej części) na Zamawiającego 

bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na następujących polach eksploatacji: 

1) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części, dla potrzeb realizacji 

inwestycji oraz przyszłych projektów i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych 

modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i 

rejestrowania postępu realizacji robót budowlanych, 

2) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części w celach reklamowych, 

promocyjnych, marketingowych, 

3) użytkowanie utworu na własny użytek,  

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w 

postaci materialnych nośników dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w 

szczególności technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego, 

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w 

postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu 

multimedialnego na nośnikach materialnych i urządzeniach do przenoszenia danych 

cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamięci komputera lub udostępnianie 

utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności 

poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamięci 

RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym) oraz 

umożliwienie powszechnego dostępu do utworu w wybranym miejscu i momencie, 

6) rozpowszechnianie utworu niezależnie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

niezależnie od formatu, systemu lub standardu, zarówno w formie materialnych nośników 

jak i w postaci cyfrowej poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

publiczne udostępnianie, przekazywanie i przechowywanie czy elektroniczne 

komunikowanie utworu publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostępnianie w sieciach komputerowych oraz w 

dowolny inny sposób również przy użyciu sieci telekomunikacyjnych, 

7) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu 

powszechnego, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie 

materialnych nośników utworu, jak i jej cyfrowej postaci, 

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego, 

9) przekazanie utworu wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jako części specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

10) powierzenia wykonania robót budowlanych według utworu stanowiącego przedmiot umowy 

wybranemu w odrębnym postępowaniu wykonawcy, 

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsięwzięcia oraz pozyskania środków 

finansowych na jego realizację, 

12) udzielenie odrębnego zamówienia drugiemu wykonawcy celem sporządzenia koreferatu do 

opracowań projektowych, 

13) zastosowanie projektu na więcej niż jednej budowie. 

4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, Wykonawca 

udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 umowy zezwolenia na 

wprowadzanie zmian do wszystkich utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 
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 umowy oraz na wykonywanie praw zależnych do opracowanych na ich podstawie utworów, w 

tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych w powyższym zakresie, 

w tym w szczególności adaptacji, zmian, przeróbek. Wykonawca wyraża przy tym zgodę na 

udzielanie przez Zamawiającego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowań utworów 

wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie 

utworów zależnych, o których mowa powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania 

zgody Wykonawcy. 

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

6. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własności nabytych praw autorskich majątkowych 

na inne podmioty w drodze umowy. 

7. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 

wykonywania praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego imieniu oraz 

zobowiązuje się do ich niewykonywania w części obejmującej zgodę na zmiany opracowań 

projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz robót budowlanych 

realizowanych w oparciu o utwory powstałe w ramach niniejszej umowy. 

8. Wykonawca nie może odstąpić od umowy lub jej wypowiedzieć w zakresie dotyczącym nabytych 

przez Zamawiającego praw autorskich, których Wykonawca jest twórcą lub współtwórcą, ze 

względu na swe istotne interesy twórcze. 

9. Niezależnie od innych postanowień umowy, w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z 

roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw autorskich, 

zarówno majątkowych jak i osobistych, powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego 

z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich 

kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami. 

W szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku 

takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się 

przeciwko Zamawiającemu oraz zwrócić Zamawiającemu wypłacone przez niego kwoty 

odszkodowań i innych należności, w tym kosztów pomocy prawnej, wynikających z 

ewentualnych naruszeń ww. praw osób trzecich w terminie 14 dni od dnia przestawienia przez 

Zamawiającego pisemnego żądania ich zwrotu. 

10. Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiającemu, Wykonawca załączy oświadczenie o 

potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zależnych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że w wypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa 

autorskie lub osobiste prawa zależne przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności 

pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, żeby wszelkie takie osoby trzecie 

niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosły przysługujące im majątkowe prawa 

autorskie oraz autorskie prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym powyżej jak i 

udzieliły Zamawiającemu, niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich 

upoważnień i zezwoleń na korzystanie i rozpowszechnianie majątkowych praw autorskich, jak i 

praw osobistych oraz praw zależnych, w zakresie nie mniejszym niż zakres określony w umowie. 

12. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracowały utwory wytworzone w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, a którym przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie lub jakiekolwiek 

prawa w odniesieniu do utworów zależnych, nie będą podnosić w stosunku do Zamawiającego 

żadnych roszczeń z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności roszczeń wynikających z 

dokonywania przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek dokumentacji. 

13. W razie rozwiązania umowy Zamawiający oraz osoby przez niego wskazane mają prawo, bez 

zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi do 

zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych  

z użyciem tych opracowań w wybranych przez siebie biurach projektowych.  
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 § 11. 

Zmiany umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji 

zamówienia, wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3 - 4. 

2. Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w ust. 5 - 7. 

3. Zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności,  

o ile będą miały wpływ na zmianę terminu: 

1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w 

momencie  jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy 

zgodnie z jej treścią, 

2) konieczności realizacji robót zamiennych lub zaniechania realizacji części robót, 

3) działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa 

ludzi  lub mienia, 

4) wytycznych podmiotów zewnętrznych lub opinii branżowych, 

5) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu 

umowy, 

6) przedłużających się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedur i postępowań 

administracyjnych, cywilnych, karnych, lub innych w szczególności wydania przez 

uprawnione organy decyzji  o wstrzymaniu robót z powodów, za które wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, 

7) zmian korzystnych dla zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia 

zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt robót, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej, jeżeli będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu zakończenia robót lub zwiększenia ich wartości, 

10)wystąpienia warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia lub 

spowalniających wykonanie prac, 

11)innych od wyżej przywołanych, niezależnych od wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody 

przez zamawiającego. 

4. Jeżeli zajdą okoliczności uzasadniające zmniejszenie ilości wykonywanych na podstawie 

niniejszej umowy robót lub rezygnacji z określonych ich elementów, wynagrodzenie wykonawcy 

zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami określonymi w kosztorysie ofertowym, a w przypadku 

jego braku określonej pozycji w oparciu o uśrednione wskaźniki do kosztorysowania dla 

województwa łódzkiego wg. wydawnictw branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud). 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy, 

w szczególności kierowników budowy. W przypadku zmian proponowanych przez wykonawcę 

wraz z odpowiednim wnioskiem przekazywane są odpowiednie dokumenty potwierdzające 

uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzeżeniem, iż muszą być one co najmniej takie same 

jak wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

6. Zmiana nr rachunku wykonawcy może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez 

wykonawcę podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji.  

7. Zmiana, o której mowa powyżej nastąpi w formie aneksu do umowy, a wniosek winien być 

złożony najpóźniej na 10 dni przed planowanym rozliczeniem. 

8. Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu 

pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania. 

Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiającego. 

9. Dopuszczalne są zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych przez 

dotychczasowego wykonawcę, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile 

stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
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 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego,  

3) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 

umowy. 

10. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy. Zmiana umowy jest istotna, 

jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej 

umowy, w szczególności jeżeli zmiana:  

1)  wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 

przyjęte zostałyby oferty innej treści; 

2) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób 

nieprzewidziany w pierwotnej umowie; 

3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 

umowy;   

4) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w ust. 18. 

11. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody zamawiającego. 

 

§ 12. 

Odbiory dokumentacji projektowej 

 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w 

siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt. 1. 

2. Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu na piśmie. 

3. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Przedmiotu umowy jest protokół przekazania, 

przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Wykonawcę oraz przedstawicieli 

Zamawiającego. 

4. Protokół przekazania powinien zawierać w szczególności: 

1) informację o czasie i miejscu przekazania przedmiotu umowy, 

2) wykaz przekazanej dokumentacji, 

3) oświadczenie Wykonawcy, że wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest 

wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno 

-budowalnymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a 

także że dokumentacja ta jest wolna od wad, 

4) pisemne oświadczenie Wykonawcy przenoszące bezwarunkowo i nieodwołalnie na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne, do wykonanej 

dokumentacji projektowej, 

5) w przypadku wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej przez 

Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie o 

dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zależnymi, do wykonanego przedmiotu 

umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

6) oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest identyczna z 

wersją papierową dokumentacji projektowej, 

5. Wykonawca przekaże dokumentację Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej. 

6. Przy przejmowaniu Przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać 

sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej i pozostałych jego części. 
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 7. Zamawiający może sprawdzić i zweryfikować przekazaną przez Wykonawcę dokumentację w 

terminie 10 dni roboczych od dnia jej przekazania, w szczególności pod względem: 

1) kompletności, 

2) zgodności z postanowieniami umowy, wskazówkami Zamawiającego przekazanymi 

Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej, 

wiedzy technicznej standardami projektowania, 

3) zgodności z prawem, warunkami technicznymi i normami, 

przy czym bezskuteczny upływ ww. terminu nie oznacza, że dokumentacja została przyjęta bez 

zastrzeżeń. 

8. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiający może: 

1) podpisać protokół odbioru, 

2) odmówić podpisania protokołu odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad lub 

przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczając Wykonawcy w tym celu 

odpowiedni termin. 

9. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 

Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia rozbieżności. 

10. W przypadku nienależnego wykonania umowy, a w szczególności bezskutecznego upływu 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad, Zamawiający, niezależnie od 

pozostałych uprawnień przyznanych niniejszą umową, ma prawo usunąć wady na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia Sądu, na co Wykonawca niniejszym 

wyraża zgodę. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego w toku 

przygotowywania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych w 

umowie, a gdy nie są one przewidziane w terminach wskazanych przez Zamawiającego oraz do 

ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad stwierdzonych przez 

Zamawiającego w przedstawianych opracowaniach. 

12. Strony postanawiają, że podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności 

Wykonawcy za jego wady. Odbiór dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej oraz nie stanowi jej przyjęcia bez 

zastrzeżeń, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 

nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji. 

 

§ 13. 

Odbiory robót budowlanych 

 

1. Stosowane będą następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiór częściowy i końcowy, 

2) odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy                     

do odbioru końcowego. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział Projektanta i 

kierownika budowy w czynnościach odbiorowych. 

3. Czynności odbioru końcowego zostaną podjęte przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych 

od daty powiadomienia Zamawiającego. 

4. Odbiór końcowy zostaje zakończony w dniu sporządzenia i podpisania przez Komisję Odbioru 

Końcowego protokołu czynności odbioru końcowego.  

5. O ile w protokole z czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone występowanie wad – 

zgodnie z postanowieniami umowy w części dotyczącej Wad, Wykonawca ma obowiązek po ich 

usunięciu zgłosić Zamawiającemu gotowość dokonania przeglądu w celu stwierdzenia ich 

usunięcia i dokonania odbioru robót bez wad. Zamawiający przystąpi do odbioru takich prac 

3 (trzy) dni roboczych od dnia zgłoszenia.  
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 6. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego na piśmie o usunięciu Wad stwierdzonych 

w protokole odbioru końcowego, uznaje się, że Wady nie zostały usunięte w ustalonym terminie. 

W takim przypadku, niezależnie od innych praw przyznanych Zamawiającemu w umowie, 

Zamawiający może po uprzednim dodatkowym wezwaniu do usunięcia Wad w terminie 

zakreślonym przez Zamawiającego przystąpić do usuwania Wad, o ile Wykonawca nie usunął ich 

w zakreślonym terminie, na koszt i ryzyko Wykonawcy nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji 

i rękojmi. 

7. Jeżeli wada jest nieusuwalna Zamawiający po uprzednim dodatkowym wezwaniu do usunięcia 

wady w zakreślonym terminie może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim 

stosunku o wartość robót wadliwie wykonanych (wedle oszacowania). 

 

§14. 

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę z wykonawcą w trybie natychmiastowym w przypadku gdy: 

1) wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, 

2) w stosunku do wykonawcy zaistniały okoliczności wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 4ustawy Pzp. 

3) wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od jej podpisania, 

4) wykonawca wstrzymuje bez zgody zamawiającego roboty na okres dłuższy niż 7 dni 

roboczych, 

5) wykonawca realizuje przy pomocy podwykonawców roboty zastrzeżone, w niniejszej umowie,                

do jego wyłącznej kompetencji, 

6) wykonawca, mimo wezwania zamawiającego, realizuje przedmiot umowy w sposób 

niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, 

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca wskazany przez wykonawcę (podmiot 

udostępniający zasoby) nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu, 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieuzyskania środków finansowych. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron, lub odstąpienia przez zamawiającego, 

wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym, 

oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu realizacji robót, przekazania zamawiającemu 

wszystkich uzyskanych dokumentów, pozwoleń, zgód i pełnomocnictw, przekazania opracowanej 

dokumentacji  oraz do dokonania inwentaryzacji wykonanego zakresu. Inwentaryzację akceptują 

i zatwierdza inspektor nadzoru. 

5. Inwentaryzacja zostanie wykonana zgodnie ze stawkami określonymi w przekazanym 

zamawiającemu kosztorysie ofertowym. 

6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zostanie wystawione świadectwo płatności obejmujące 

wartość wykonanego przedmiotu umowy. 

 

§ 15. 

Kary umowne 

 

1. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych                    

od wykonawcy, związanych bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej 

prawidłowym wykonaniem, wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku wystąpienia następujących 

okoliczności: 

1) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy. 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                      
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 są usługi i/lub roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wartości 

przedmiotu umowy, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo                        

lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % 

wartości przedmiotu umowy, 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto, określonej 

w § 4 ust. 1 pkt. 1, za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu etapu I przedmiotu umowy, 

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto, określonej 

w § 4ust. 1 pkt. 2, za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu etapu II przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto danego 

etapu  przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych 

przy odbiorze częściowym i/lub końcowym. 

4. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto danego 

etapu  przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w 

okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000 zł za niezałączenie do 

faktury wymaganego zgodnie z § 7 ust. 1 umowy wykazu osób realizujących cały zakres 

rzeczowy robót budowlanych, a także wymaganych zapisami specyfikacji oświadczeń tych osób 

i dodatkowo naliczy za każdego pracownika objętego przedmiotowym obowiązkiem wykazanego 

w liście karę w wysokości  500 zł (tj. brak załączenia oświadczenia każdej z tych osób, że przez 

okres wykonywania czynności, o których mowa w § 7 ust. 2 była zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę). 

6. Wykonawca zapłaci karę umowną za niedochowanie terminu określonego § 7 ust. 1 umowy                           

w wysokości  2 000 zł. (tj. brak przedłożenia zamawiającemu pełnego składu osobowego 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, realizujących przedmiot umowy wraz 

z określeniem funkcji jaką będą pełnić najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy 

i aktualizowania na bieżąco  – tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personelu realizującego 

przedmiot umowy). 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w wyniku działań i 

zaniechań ze strony wykonawcy lub podmiotów działających w imieniu wykonawcy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych oraz odszkodowań z 

wynagrodzenia wynikającego z faktur wystawianych przez wykonawcę. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy. 

 

§ 11. 

Przepisy prawa 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie postanowienia 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, przepisy prawa polskiego w szczególności: Prawa zamówień 

publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich 

podstawie. 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze stron                      

na osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 
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 2. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w 

przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji 

lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

zamawiającego. 

4. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach 

statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, układowego 

lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej 

umowy. 

5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowi: Dokumentacja oraz załączniki 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden 

dla Pełnomocnika i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 


