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Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

Nr …………………./16 

zawarta w dniu ............................... w Szczecinie pomiędzy:  

 

Gminą Miasto Szczecin - Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul. 

Wszystkich Świętych 66 a w Szczecinie, zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,            

w imieniu i na rzecz którego działają: 

1. ………………………  - Dyrektor Centrum w Szczecinie działający na podstawie 

Upoważnienia nr ………………………… Prezydenta Miasta Szczecin z dnia          

…………………….. r. 

a 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

w imieniu, której działa: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

NIP ................................................... Regon .................................................................. 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.:”Termomodernizacja 

budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Władysława Broniewskiego 16  

w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity), zwanej dalej w treści niniejszej umowy 

„ustawą pzp”. 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające 

na „Termomodernizacji budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. 

Władysława Broniewskiego 16 w Szczecinie”. 

1) Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku określone w dokumentacji  

projektowo-kosztorysowej, wykonanej przez: dr inż. arch. HALINA RUTYNA ul.  

Wyspiańskiego 50/1, 70-497 Szczecin wg tytułów: 

a) termomodernizacja budynku – Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego 16  

w Szczecinie Projekt Budowlano-wykonawczy: 

    - branża  architektoniczna 

    - branża konstrukcyjna 

    - instalacja sanitarna 

b) przedmiar robót 

Usługi Budowlano-Projektowe mgr inż. Rafał W. Sawicki ul. Ks. Barnima III Wielkiego  

27A/22, Szczecin  - wg tytułów: 

a) wymiana i regulacja hydrauliczna instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymiana instalacji wod.-kan. 

  -  branża sanitarna 

b) Specyfikacja Techniczna (ST) Wykonania i Odbioru Robót    ST-S.1 wewnętrzne instalacje 

wod-kan. i c.o. 
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c) przedmiar robót 

2) Podstawą prawną i techniczną wykonania robót jest decyzja o pozwoleniu na budowę 

nr 1199/16 z dnia 08.09.2016r.; Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin oraz Decyzja 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie Nr 1028/2016 

z dnia 25 lipca 2016r. 

 

 

II. Przedstawiciel Wykonawcy,  

Przedstawiciel Zamawiającego 

 

§ 2 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: ......................................... nr tel. ......................  

2. Funkcję kierownika budowy sprawował będzie: ………………………nr tel. …………………… 

posiadający uprawnienia budowlane nr …………..wydane w dniu …………….. 

3. Zmiana osoby kierownika budowy, który został zaakceptowany przez Zamawiającego do 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną 

zgodą Zamawiającego. Proponowana osoba musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. 

4. Inspektorzy nadzoru i koordynator działają w imieniu Zamawiającego. 

5. Przedstawicielem Zamawiającego - Koordynatorem będzie: ………………., nr tel. ……..…… 

6. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę 

wszystkie osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym 

operatorzy sprzętu lub osoby wykonujące prace fizyczne, jeżeli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późniejszymi zmianami). 
7. Obowiązek określony w ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców. W każdej 

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące 

Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności 

wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.   

8. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu wykaz 

osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej 

Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 

osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.  

9. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany w terminie nie dłuższym 

niż 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie  

umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

 

§ 3 

 

1. Inspektorem nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej będzie: ……..…………. nr tel. ………... 

2. Inspektorem nadzoru branży sanitarnej będzie: ……………………........ nr tel. …………………. 

 

§ 4 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 zgodnie 

z dokumentacją projektową, postanowieniami umowy, STWiOR, obowiązującymi przepisami prawa 

oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień z Zamawiającym 

poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 5 
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Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i 

dokumentacją projektową oraz oświadcza, że  nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

 

III. Podwykonawcy 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu 

umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do 

umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać 

w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową, 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; 

wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy 

(wynagrodzenie kosztorysowe), 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram robót musi 

być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

4) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co terminy 

odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą, 

5) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w 

taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy). 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może 

zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

3) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lud dalszego Podwykonawcę w 

formie zatrzymania z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.  
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6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie,  

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50 000 zł.  

7. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w 

ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców. 

10. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 

Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez 

zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 

budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 

Wykonawcy uznane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez podwykonawców, na których 

nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną 

interpretację zapisów umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub 

jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych. 

 

IV. Prawa i obowiązki stron umowy 

 

§ 7 

 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ do obowiązków Zamawiającego 

należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 7 dni licząc od daty podpisania 

niniejszej umowy, 

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, 

3) dokonanie odbiorów częściowych i końcowego robót. 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy:   

a) oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownika budowy i Kierowników robót,  

b) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczeń o przynależności  

do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis osób, o których mowa 

w ust. 2 pkt 1 lit a niniejszego paragrafu na listę członków tej izby oraz potwierdzonych 

„za zgodność z oryginałem” kopii uprawnień budowlanych dla tych osób, 

2) dostarczenia w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy: 

a)  szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym harmonogram musi 

zawierać grupy robót i ich wartości wyszczególnione zgodnie z wyliczeniem w kosztorysie 

ofertowym. Grupy robót powinny być podzielone na elementy w taki sposób aby 

możliwe było rozliczanie za zakończone elementy robót (tzn. zapłata będzie 

następować tylko za zakończone elementy robót). Na uzasadniony wniosek Wykonawcy 

harmonogram rzeczowo-finansowy może być aktualizowany w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

b) kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej z podziałem na branże i zestawieniem 

kosztów materiałów i sprzętu,  

c) projektu organizacji placu budowy, 

d) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

3) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego placu budowy, 
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4) zapewnienia ochrony mienia i ochrony ppoż. znajdującego się na placu budowy; 

5) oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, w tym ustawienia tablicy informacyjnej 

budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 

2002 r. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.), 

7) budowy zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem 

dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii 

elektrycznej, odprowadzenia nieczystości) i ponoszenie kosztów zużycia wody i energii 

elektrycznej, 

8) zapewnienia ochrony placu budowy, 

9) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów i 

urządzeń znajdujących się na placu budowy, 

10) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 

względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

11) utrzymania porządku na terenie budowy oraz w pomieszczeniach przyległych w czasie 

realizacji inwestycji, 

12) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów 

państwowych, Użytkownikowi, Inspektorowi i Zamawiającemu, celem dokonania inspekcji 

budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do udostępniania im 

danych i informacji określonych prawem, 

13) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, określonym w Ustawie Prawo Budowlane,  

14) uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez 

branżowych Inspektorów nadzoru oraz przekazywanie Inspektorom na bieżąco: certyfikatów 

na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, 

aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych 

urządzeń i sprzętu, 

15) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt, 

16) zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

17) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 

sprawdzenia przed ich zakryciem, 

18) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. po zakończeniu 

robót, 

19) udziału w naradach na budowie, 

20) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm. – tekst 

jednolity) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. 

zm). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej 

kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 

jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych wszystkich odpadów do 

unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować  Zamawiającemu sposób 

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

niniejszej umowy, 

21) dostarczenia Zamawiającemu, po zakończeniu robót (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych 

po zgłoszeniu robót do odbioru), dokumentacji odbiorowej, a w tym: 

a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane: 

- o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i 

przepisami,  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 
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b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 2 

egz. płyty CD, w formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i 

kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem 

przez projektantów i inspektorów nadzoru; 

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały); 

d) protokołów prób, badań i sprawdzeń ( oryginały); 

e) oryginału dziennika budowy, 

f) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującymi normami 

– dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, oraz gwarancji na 

zamontowane urządzenia. 

g) sporządzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na rodzaje 

robót i z wykazem wyposażenia – w celu sporządzenia dokumentów OT. 

3.  Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 

podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące 

czynności podczas realizacji zamówienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynności polega 

na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

4. Zatrudnienie, o którym mowa w ust.3, powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  osób, o których mowa w ust. 3. W przypadku 

braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 3 lub nie 

przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona 

kara umowna określona w § 15 niniejszej umowy. 

 

V. Termin wykonania, odbiór końcowy i przekazanie  

do eksploatacji przedmiotu umowy 

 

§ 8 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają na 260 dni kalendarzowych od dnia 

przekazania terenu budowy. 

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu 

strony niniejszej umowy uznają wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu 

realizacji robót budowlanych, potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż i 

Koordynatora oraz pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót w terminie, 

podpisane przez Wykonawcę. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót określony w niniejszej umowie, SIWZ oraz 

dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu 

odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Użytkownikowi, 

wskazanemu przez Zamawiającego. 

 

VI. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

§ 9 

 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe 

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów 

rzeczywiście wykonanych ilości robót oraz cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych ustalonych według zasad opisanych w § 17 ust. 4 

niniejszej umowy. 
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2. Wynagrodzenie zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy, wynosi (łącznie  z podatkiem VAT) 

………………………..zł(słownie: ………………………………………………………./100)                   

i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i 

pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym 

podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje 

o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej 

umowie oraz SIWZ. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie 

można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu 

umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą  do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

5. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją niniejszej 

umowy. 

 

VII. Warunki płatności 

 

§ 10 

 

1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i końcowa wystawiane przez Wykonawcę  

Zamawiającemu. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i końcowa wystawiane przez 

Wykonawcę Zamawiającemu, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10 % 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. Zamawiający przewiduje płatności w 

kwartalnych okresach rozliczeniowych, zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół częściowego odbioru 

wykonanych robót podpisany przez kierownika budowy, sprawdzony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Do każdej faktury przejściowej dołączony będzie obmiar robót oraz dokumenty 

potwierdzające jakość wykonanych robót (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności itp.),  

wyniki badań oraz inne dokumenty wymagane  przy odbiorze robót. Faktury przejściowe będą 

wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół 

końcowego odbioru robót podpisany przez Wykonawcę. Integralną część protokołu odbioru 

końcowego stanowić będzie dokumentacja odbiorowa. 

4. Termin płatności faktury końcowej wynosi do 21 dni, licząc od daty przyjęcia przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany  

w fakturze VAT. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Płatności realizowane będą na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowo - terminowego. 

8. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatków 

Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

9. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub  

w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu 

opóźnienia w zapłacie. 

10. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą 

przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktury VAT: 

1) protokoły odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców; 
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2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych 

przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez 

Zamawiającego; 

3) w przypadku każdej faktury przejściowej oraz końcowej potwierdzone za zgodność z 

oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza złożenie 

oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami 

wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego,  

4) potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 3 niniejszego paragrafu nie są wymagane w 

przypadku zakończenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia. 

11. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę albo zgodnego oświadczenia Wykonawcy i 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie 

z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata wg ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek  

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Termin zgłaszania uwag – 8 dni od 

daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.13, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu 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.    

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 11 

 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.  

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie konta 

bankowego, numeru NIP i REGON.  

 

VIII. Rękojmia za wady  

 

§ 12 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przez 

…………… miesięcy.  

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 

przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi …………. licząc od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót. 
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3. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji. 

4. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

§ 13 

 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie 

tj. w wysokości: …………………. (słownie złotych: ……………………………………………..), 

do momentu podpisania niniejszej umowy.  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego. 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest  na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy.  

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:  

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 

przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji, 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady.  

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 

może być krótszy niż: 

1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy do 

eksploatacji, 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek – 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.    

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 

może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu. W przypadku 

przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 

skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli 

terminy wynikające z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca, przed dokonaniem z 

Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania 

zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, 

pokrywał się z terminem wynikającym z ust. 5 niniejszej umowy i przedłożenia Zamawiającemu 

dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie. 

 

X. Ubezpieczenie 

 

§ 14 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, przed podpisaniem niniejszej umowy, do 

momentu jej podpisania, polisę ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk – CAR (sekcja I 

– ubezpieczenie mienia) dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Władysława Broniewskiego 16 w Szczecinie””, z sumą 

ubezpieczenia do pełnej wysokości wartości kontraktu, z okresem ubezpieczenia na czas 

realizacji inwestycji, z rozszerzeniem o: 

1) szkody powstałe wskutek błędów projektowych oraz  

2) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montażowym powstałe w okresie 36 miesięcy 

po dokonaniu odbioru inwestycji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, przed podpisaniem niniejszej umowy, do 

momentu jej podpisania, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz 

z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone 

przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie realizacji dla zadania pn.: 

„Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Władysława 

Broniewskiego 16 w Szczecinie””, powstałe w związku z realizacją zadania określonego 

w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 500 000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z rozszerzeniem o szkody wyrządzone pracownikom 
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Ubezpieczonych powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej nie 

mniejszej niż 700 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 

ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub 

likwidacji zaistniałej szkody. 

4. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca 

przedłoży w terminie wskazanym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu polisę ubezpieczenia budowy 

od wszystkich ryzyk – CAR oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z 

zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia na pełny okres realizowanej 

inwestycji, wraz z potwierdzeniem opłaty składki w pełnej wysokości. 

5. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

skutkującego tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polis, o 

których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiający takiej zmiany 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu polis 

obowiązujących na okres wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z uzgadnianym 

terminem jej zakończenia.   

 

 

XI. Kary umowne 

 

§ 15 

 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8. ust. 1 niniejszej umowy 

w wysokości ……………. zł (słownie złotych: ……………………………………..) za każdy 

dzień zwłoki. 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za 

wady w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset złotych)  za każdy dzień zwłoki, liczone 

od dnia w którym minął termin wyznaczony przez Zamawiającego; 

3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

4) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji w 

wysokości  500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został 

zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 6 niniejszej umowy,  w wysokości 5 000,00 

zł za każde zdarzenie, 

6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom w wysokości  5 000,00 zł za każde zdarzenie, 

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

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł za każde 

zdarzenie, 

8) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie, 

9) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                      

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  5 000,00 zł za każde zdarzenie; 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

w wysokości  5 000,00 zł za każde zdarzenie. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia lub zwłoki, ustalonych za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - odpowiednio w każdym z tych 

dni. 
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4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego  

w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w okresie rękojmi 

za wady, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu 

należności. 

6. W przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przy realizacji 

zamówienia, osób na umowę o pracę, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby 

czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie 

Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy 

zostanie naliczona kara umowna w wysokości 5 000,00 zł za każdą niezatrudnioną osobę 

lub każdy przypadek nie przedstawienia dowodów, o których mowa w § 7. 

 

 

XII. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy 

 

§ 16 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w następujących sytuacjach: 

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 

2) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w 

sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy; 

3) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłużej niż 7 dni; 

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał  realizacji robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 2 tygodnie; 

5) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 10 

ust. 10 niniejszej umowy; 

6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp – jeżeli w terminie 7 dni od dnia, w którym 

Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, 

Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy, który spełnia te warunki w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub 

Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,  

o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp. 

3. Zarówno rozwiązanie umowy jak i odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, Wykonawcę  

i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązania umowy lub odstąpienia od 

umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój 

koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2, kiedy przedmiotowe koszty poniesie 

Zamawiający, 

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

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych, 
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4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urządzenia 

zaplecza budowy. 

 

XIII. Zmiana umowy  

 

§ 17 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty, polegających na:  

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;  

2) zmianie wynagrodzenia; 

3) zmianie sposobu spełnienia świadczenia; 

4) zmianie kierownika budowy, o którym mowa w § 2 ust 2 niniejszej umowy.  

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą 

miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót 

przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 

Wykonawcę; 

3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej  

i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na 

tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi IK i  

przedstawiciel Zamawiającego. 

4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów 

czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez 

poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących przypadkach: 

1) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub 

wprowadzeniem robót zamiennych.  

Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót 

oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy 

zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych 

publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia 

kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji  Zamawiającego): 

 stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego, 

 koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 

 zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 

 ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 

zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 

dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., 

 nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego. 

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem 

ofertowym. 

2) wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej, a nie 

ujętych w pozycjach przedmiarów robót dostarczonych przez Zamawiającego. Na te roboty 

zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe według zasad określonych w pkt 1 

niniejszego ustępu;  
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3) wystąpi konieczność wykonania robót naprawczych w związku z odkryciem wadliwie 

wykonanych robót przez poprzednich wykonawców. Na te roboty, w przypadku braku pozycji 

i cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny 

jednostkowe według zasad określonych w pkt 1 niniejszego ustępu; 

4) ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane; 

5) w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo będą 

wykraczać poza ilość opisaną w przedmiarze robót sporządzonym przez Zamawiającego, 

Wykonawca może żądać podwyższonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 k.c.  

5. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia 

wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, nastąpi na zasadach 

wskazanych w ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany technologiczne, 

w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 

1) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

projektu, 

2) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

3) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów 

lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 

Zmiany wskazane w pkt 3 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 

przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 

wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 

kosztom. Każda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian może być powiązana z obniżeniem 

wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu. 

7. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do 

niniejszej umowy sporządzonym na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez 

Zamawiającego.  

8. Zmiana polegająca na zmianie kierownika budowy następować może na wniosek Wykonawcy, 

za pisemną zgodą Zamawiającego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać 

wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastąpi aneksem do niniejszej umowy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji  

z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 

26 ust. 2b ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełnia 

te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

10. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny 

wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.  

11. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

12.  Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 

13.  Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 – tekst jednolity) i 

podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ww. 

ustawie.  

14.  Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 

15.  W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

16.  Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla każdej ze Stron niniejszej umowy.  
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XIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 18 

 

1. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta 

Wykonawcy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia lub Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych. 

4. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sad w Szczecinie. 

5. Niniejsza umowa stanowi informację publiczna w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 – tekst jednolity) i podlega 

udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:                                                           Wykonawca: 


