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nr sprawy: PiRG. 271.1.7.2017                                                      Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA NR PiRG. 271.1.7.2017 

 – wzór- 

W dniu .............................  

pomiędzy: 

Gminą Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-300 Krapkowice, NIP……………….., REGON……………., 

reprezentowaną przez: 

....................................................................., 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

Firmą ...................................... z siedzibą w ........................................., ul. ............................., wpisaną  

do ............................................................ pod Nr ....................,  

NIP………………., REGON……………………, 

reprezentowaną przez: ..................................................................., 

zwaną dalej Wykonawcą, 

w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: robota budowlana polegająca na zagospodarowaniu terenu sportowo  

- rekreacyjnego przy ul. Wrzosów w Krapkowicach poprzez wykonanie: Polany do gry Paintball, Toru przeszkód – 

Runmageddon, Toru Soccergolf i Toru rowerowego – Pumptrack.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa składająca  

się: z przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w skład której wchodzą: opis 

projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny zagospodarowania terenu i rysunki, stanowiąca załącznik nr 1a 

do SIWZ (zamówienie gwarantowane) oraz załącznik nr 1b do SIWZ (zamówienie opcjonalne).  

3. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w dokumentacji  

o której mowa w ust. 2, wymaganiom technologiczno-materiałowym producentów materiałów oraz sztuką 

budowlaną, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi i normami, właściwymi w przedmiocie 

zamówienia i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

4. Zamawiający będzie żądał na etapie odbioru robót certyfikatów badań lub innych dokumentów potwierdzających 

zgodność z odpowiednią normą np. deklaracji zgodności producenta lub dostawcy,  

bądź raportu kontrolnego przeprowadzonego przez producenta lub instytucję zewnętrzną (akredytowane 

laboratorium). 

5. Oferowane elementy wyposażenia winny być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń bądź użytkowania. 

Urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych na okres  nie krótszy 

niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość i estetykę. 

6. Wykonawca powinien w czasie trwania robót w ramach przekazanych granic terenów robót zapewnić należyty 

ład, porządek oraz przestrzeganie przepisów BHP, natomiast po zakończeniu budowy uporządkować przekazany 

teren. 
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7. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do treści przepisu z art. 29 

ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące „klauzuli społecznej”: 

1) Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewni, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących 

przy wykonywaniu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 

 i art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), 

minimum 3 osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia,  polegające na wykonaniu: 

 robót ogólno - budowalnych, 

 montażu urządzeń zabawowych, 

2) Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, o których mowa w pkt 1 będą w okresie realizacji zamówienia 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy.  

3) W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przy każdej zmianie osoby i na żądanie 

Zamawiającego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze) Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób, wraz ze wskazaniem podstawy zatrudnienia oraz oświadczeniami 

tych osób, potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 

4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób i oświadczeń w terminach, o których mowa w pkt. 3 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności 

na podstawie umowy o pracę; 

5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osoby, o której 

mowa w ust. 7 pkt 1-4 - w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia (brutto) za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w dniu stwierdzenia 

przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osoby wykonującej 

wskazane czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) pomnożonej 

przez liczbę miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu 

 - za każdą osobę wykonującą wskazane czynności, a nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

8. Zamawiający wskaże Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej. Pobór wody i energii elektrycznej 

będzie podlegał pomiarowi, a koszty związane ze zużyciem w/w czynników ponosić będzie Wykonawca na 

zasadach ogólnych, tj.: 

1) energia elektryczna - iloczyn wartości odczytu licznika poboru energii elektrycznej i stawki za dostawę  

i zużycie energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym. 

2) woda – iloczyn wartości odczytu licznika poboru wody i stawki za dostawę i zużycie wody w danym okresie 

rozliczeniowym. 

§ 2. 

1. Przedstawiciel Zamawiającego do  nadzorowania i odbioru robót budowlanych: 

...................................................................., tel.: .............................. . 

2. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów w sprawie odbiorów robót:  

………………………………………….…, tel.: .............................. . 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 10 i nie wymaga aneksu, 

a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej zmianie.  
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§ 3. 

1. Zamówienie będzie realizowane w okresie ……….. dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy, 

w tym: 

1) Zamówienie gwarantowane – roboty budowlane w zakresie ujętym w załączniku nr 1a do SIWZ, będą 

realizowane w terminie …………………… dni od dnia zawarcia umowy. 

2) Zamówienie opcjonalne - roboty budowlane ujęte są w załączniku nr 1b do SIWZ, będą realizowane w 

terminie wyznaczonym w pisemnej informacji, o realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania robót ze środków opcjonalnych, Wykonawca będzie poinformowany  

o szczegółowym zakresie prac do wykonania. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może,  

ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nieskorzystania  

przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem 

uruchomienia prawa opcji jest potwierdzenie kwoty na sfinansowanie realizacji zamówienia przez 

Zamawiającego oraz pisemna informacja Zamawiającego o realizacji zamówienia w ramach prawa opcji 

złożona Wykonawcy po realizacji zamówienia gwarantowanego, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia 

opcjonalnego. Informacja zawierać będzie: wykaz robót budowlanych, które mają zostać wykonane, cenę  

w oparciu o wartość zaoferowaną w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, termin 

realizacji. 

3. Przekazanie placu budowy w ramach zamówienia gwarantowanego nastąpi w terminie 2 dni roboczych od 

dnia podpisania umowy lub w przypadku zamówienia opcjonalnego w terminie 2 dni roboczych od dnia 

rozpoczęcia realizacji zamówienia opcjonalnego zleconego w informacji, o której mowa w  ust. 2. 

4. Przez termin, o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją termin, w jakim Wykonawca jest zobowiązany 

wykonać wszystkie roboty budowlane (gwarantowane i opcjonalne) będące przedmiotem umowy oraz zgłosić 

gotowość do końcowego odbioru robót opcjonalnych osobie, o której mowa w § 2 ust. 1. 

5. Wykonawca gotowość do końcowego odbioru robót budowlanych gwarantowanych, jak i opcjonalnych zgłosi 

Zamawiającemu pisemnie. 

6. Termin rozpoczęcia odbioru robót budowlanych wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o tym Wykonawcę  

na piśmie. Terminy te nie mogą być dłuższe niż 2 dni kalendarzowe od daty zgłoszenia do odbioru  

przez Wykonawcę. 

7. Z czynności odbioru robót budowlanych będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru. Protokół po stronie Zamawiającego, podpisywany będzie przez osobę, o której mowa w § 2 ust. 1 

umowy.  

7.   Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, to Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad 

lub usterek, a za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się wpisaną na protokole datę, w  której 

Strony umowy stwierdzają, że te wady lub usterki zostały usunięte; 

2) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy 

wykonania robót budowlanych po raz drugi w sposób wolny od wad. Jeżeli Wykonawca nie wykona tych 

robót w umówionym terminie, to w terminie 7 dni od dnia, następującego po dniu, w którym upłynął 

umówiony termin, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i w takim przypadku ma zastosowanie § 8 

ust. 1 pkt 1. 
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9. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót budowlanych jest dostarczenie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dopuszczenie do zastosowanych 

materiałów w budownictwie oraz wszystkich wymaganych dokumentów, wyszczególnionych w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. 

 

§ 4. 

1. Maksymalna wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i wynosi: …………..…….. złotych brutto, w tym: 

1) Strony ustalają, że zgodnie z warunkami przetargu, obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane 

roboty gwarantowane będzie wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą,  

tj.: …………………….. zł brutto (słownie:........................................); 

2) Strony ustalają, że zgodnie z warunkami przetargu, obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane 

roboty opcjonalne będzie wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie zgodnej ze złożoną ofertą tj.: …………………….. 

zł brutto (słownie:........................................); 

2. Podane w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe nie będzie podlegać waloryzacji i będą miały w odniesieniu do niego 

zastosowanie następujące postanowienia:  

1) wynagrodzenie ryczałtowe stanowi ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy w zakresie robót gwarantowanych i obejmuje wszystkie roszczenia Wykonawcy oraz uwzględnia 

ewentualne ryzyko związane z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót, które należy wykonać w celu 

poprawnego funkcjonowania przedmiotu umowy w zakresie robót gwarantowanych;  

2) Wykonawca nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia nawet w przypadku, gdyby po wykonaniu 

lub na etapie realizacji przedmiotu umowy okazało się, że faktyczne koszty odbiegają od wysokości 

wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1; 

3) wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia również wszelkie koszty dodatkowe 

związane z realizacją zamówienia określonego w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót (w tym m.in. inne opłaty, koszty przygotowawcze, opracowania i uzgodnienia 

dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem 

prób i badań technicznych, utylizacji oraz ewentualne upusty); 

4) Wykonawca oświadcza, że określając wynagrodzenie ryczałtowe, bardzo starannie zapoznał  

się z przedmiotem umowy, warunkami wykonania przedmiotu umowy i wszystkimi czynnikami mogącymi 

mieć wpływ na cenę zamówienia gwarantowanego oraz, że należycie ocenił wartość przedmiotu umowy. 

Ceny podane w formularzu ofertowym obejmującym roboty budowlane gwarantowane i opcjonalne nie 

mogą ulec zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy. 

3. Rozliczenie za przedmiot umowy zrealizowane będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie 

wcześniej niż po podpisaniu protokołu końcowego.  

4.  NIP Zamawiającego: 199-00-12-987. 

5. Bank i numer rachunku bankowego Wykonawcy - wg faktury. 

6. Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Za opóźnienie w zapłacie faktury, Wykonawca naliczy odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz osoby trzeciej z tytułu 

wynagrodzenia należnego na podstawie umowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający może 
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wyrazić zgodę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności na przelew wierzytelności na rzecz banku, 

w związku z zabezpieczeniem kredytu bankowego udzielonego Wykonawcy na realizację niniejszej umowy. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane i zabudowane 

materiały na okres ………..…….., licząc od daty podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru robót.  

2. Na dostarczone urządzenia (przewidziane do montażu zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót) zaakceptowane przez osobę, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, 

obowiązują warunki i okresy gwarancji określone przez producenta tych urządzeń w dokumencie 

gwarancyjnym. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i 

konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, o których mowa w ust. 2, mające wpływ na 

trwałość gwarancji producenta. 

4. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiający, za pośrednictwem osoby, 

 o której mowa w § 2 ust. 1, wezwie Wykonawcę do ich usunięcia i wyznaczy mu na piśmie termin na ich 

usunięcie.  

5. Przed upływem okresu gwarancji, o którym mowa w ust. 1, będzie każdorazowo przeprowadzany odbiór 

pogwarancyjny. Na potwierdzenie odbioru pogwarancyjnego Strony będą spisywały protokół,  

który w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, będzie zawierał terminy na ich usunięcie.  

6. Protokół, o którym mowa w ust. 4, po stronie Zamawiającego podpisuje osoba, o której mowa w § 2 ust. 1 

umowy 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 

zdanie 2. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, 

Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć 

usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. 

 

§ 6. 

1. Dopuszcza się wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców  

pod warunkiem dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, jakie zamierza powierzyć 

podwykonawcom.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą  

lub z dalszym podwykonawcą.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, 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.  

5. Strony ustalają, że przekazywana Zamawiającemu umowa lub projekt umowy o podwykonawstwo 

obligatoryjnie musi zawierać istotne postanowienia umowne, określające w szczególności:  
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1) przedmiot umowy (przedmiot umowy powierzony do wykonania podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy musi być tożsamy z zakresem zawartym w ofercie złożonej przez Wykonawcę);  

2) wynagrodzenie podwykonawcy (wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może być wyższa od kwoty zawartej w ofercie 

złożonej przez Wykonawcę, obejmującej dany zakres robót);  

3) terminy i sposób płatności wynagrodzenia (zapłata wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy następować będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie Strony 

bezusterkowego protokołu odbioru robót i wystawieniu na jego podstawie faktury);  

4) terminy realizacji umowy (termin realizacji nie może być dłuższy niż termin wymagany w umowie 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą).  

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

7. Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy między Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą musi nastąpić na adres Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Zamawiający, w terminie 3 dni od otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 7, zgłosi w formie 

pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli 

nie będzie spełniała wymagań określonych w SIWZ lub będzie przewidywała dłuższy termin zapłaty 

wynagrodzenia niż określony w ust. 6.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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.  

11. Zamawiający, w terminie 3 dni od otrzymania umowy, o której mowa w ust. 10, zgłosi  

w formie pisemnej zastrzeżenia do umowy o podwykonawstwo, jeżeli nie będzie spełniała wymagań 

określonych w SIWZ lub będzie przewidywała dłuższy termin zapłaty wynagrodzenia niż określony w ust. 6.  

12. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

13. 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, o której mowa § 4 ust. 1 i nie większej niż 50 000 zł oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony  

w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy  

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

15. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
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§ 7. 

1. 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 zamówienia na roboty 

budowlane.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 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.  

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania  

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.  

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

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.  

6. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia uznania zasadności zapłaty  

przez Zamawiającego.  

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w ust. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na 

co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  

 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następującej wysokości:  

1) w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy - kara umowna będzie wynosiła 10% wartości umowy brutto, o której mowa § 4 ust. 1, z 

zastrzeżeniem że Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 

do prac dotychczas wykonanych; 
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2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia gwarantowanego – poprzez uchybienie terminu 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, kara umowna będzie wynosiła 0,3% wartości umowy brutto, o 

której mowa § 4 ust. 1 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia, w sumie jednak nie więcej niż 10% wartości 

zamówienia gwarantowanego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1; 

3) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w przypadku bezpośredniej zapłaty, kara umowna będzie wynosiła 0,10% 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

liczonej od dnia następnego po terminie płatności; 

4) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji lub w toku odbioru 

pogwarancyjnego, o czym mowa w § 5 ust. 4 i 5, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, kara umowna 

będzie wynosiła 0,1% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc 

od dnia ustalonego na usunięcie wad lub usterek; 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany kara umowna wynosi 2.000,00 zł brutto; 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany kara umowna wynosi 2.000,00 zł brutto; 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty kara umowna wynosi 

2.000,00 zł brutto; 

8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych gwarantowanych innego podmiotu niż Wykonawca 

lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami 

określonymi umową - w wysokości 1% wartości umowy brutto, o której mowa § 4 ust. 1 pkt 1; 

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych opcjonalnych innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami 

określonymi umową - w wysokości 1% wartości umowy brutto, o której mowa § 4 ust. 1 pkt 2; 

2. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, Zamawiający uprawniony będzie według swojego 

wyboru do:  

1) odmowy dokonania odbioru do czasu usunięcia wad i usterek;  

2) dokonania odbioru wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a w razie 

zwłoki Wykonawcy do naliczenia kar umownych w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień 

zwłoki, liczony od dnia, w którym upłynie termin wyznaczony na usuniecie wad.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty 

przez Zamawiającego. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

4. Strony postanawiają, iż w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający 

będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

  

§ 9. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami pod rygorem 

nieważności, z uwzględnieniem ust. 2.  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu 

następujących warunków: 

1) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania 

przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu 

wykonania inwestycji – z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę, gdy podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia ulegnie zmianie technologia wykonywania robót na lepszą funkcjonalnie od 

technologii przewidzianej w ofercie, pod warunkiem, iż nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji 

inwestycji, a Wykonawca przed zmianą umowy przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu projekt 

przewidywanych zmian w inwestycji wraz z kosztorysem, gdy podczas realizacji umowy wystąpią 

nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie przedmiotu 

zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego 

w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes 

publiczny, 

2) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 3 ust. 1,  

3) opóźnienia rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych w okolicznościach niezależnych od Wykonawcy,  

4) wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych  

od Wykonawcy,  

5) zmiany podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego  

na zatrudnienie nowego podwykonawcy;  

6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT – w takim przypadku Strony 

dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za prace, 

których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.  

7) zmiany zakresu robót (części zamówienia) powierzonych podwykonawcom, 

8) w przypadku wystąpienia siły wyższej1 możliwa jest zmiana postanowień umowy, 

9) dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych  

i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące 

zmiany celu i istoty umowy, 

10) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni  

lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty umowy, 

dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, 

11) w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy. 

4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3, wymagają pozytywnej pisemnej opinii osoby, o której mowa w § 2 

ust. 1 umowy. 

5. Żadna ze Stron umowy nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień i wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony umowy, wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

1
 Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie 

części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich 

przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków 

zobowiązaniowych. 
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§ 10. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Zamawiający może jednostronnie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy;  

2) zwłoki w podjęciu świadczenia przez Wykonawcę dłuższej niż 20 dni;  

3) wykonywania robót niezgodnie z przepisami i zaleceniami Zamawiającego;  

4) zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 20 dni; 

5)  innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

3. Czynność odstąpienia od umowy musi być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) i ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164, z późn. zm.). 

5. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Opolu. 

6. Umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz  

dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

7. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa; 

2) załącznik nr 2 - formularz ofertowy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytaojqgq3ts

