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Umowa nr ……… 

 

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

Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 190, NIP: 

725-19-06-517, REGON: 100077301, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 

KRS nr: 0000243066, z kapitałem zakładowym w wysokości: 989 820 000,00 PLN, 

reprezentowaną przez: 

 

…………………………....... – ………………...……. 

…………………………....... – ………………...……. 

……………………………….. – ………………...……. 

 

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a firmą ..............................................., z siedzibą w ................................, NIP: ............., 

REGON: ........................, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców .............................. pod KRS 

nr: ......................., z kapitałem zakładowym w wysokości: ................... PLN, reprezentowaną 

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

 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

 

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (zwanej dalej SIWZ) z dnia ……………….. i oferty Wykonawcy z dnia ................. 

Strony zawierają niniejszą umowę.  

 

§ 1 [Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie przebudowy dachu wg opracowania 

„Przebudowa więźby dachowej na budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi”. 

2. Całość robót należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem przedmiotu 

zamówienia  oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzjami 

administracyjnymi, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz 

dokumentach wymienionych w §19 ust. 5, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć 

zgodnie z celem niniejszej umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację 

inwestycji. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności  

w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem 
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Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej, jakości  

i funkcjonalności obiektów stanowiących Przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu 

Umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl  

art. 65 kc, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub 

dokumentów przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem 

zapewnienia, jakości wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie też w przypadku 

ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności, co do zakresu obowiązków Wykonawcy 

pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, 

pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji 

obowiązku. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i nie wnosi uwag do stanu 

faktycznego. 

 

§ 2 [Materiały niezbędne do wykonania Umowy] 

1. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

Materiały powinny być nowe i odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz.226). 

2. Na potwierdzenie powyższego Kierownik budowy zobowiązany jest przechowywać na 

budowie dokumenty potwierdzające zgodność zastosowanych materiałów z ww. ustawą 

i Dokumentacją Projektową. 

3. Przed dostarczeniem na teren budowy wszystkie główne materiały niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający 

przewiduje 3 – dniowy (dni robocze) termin zatwierdzenia materiałów przez Inspektora 

Nadzoru na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę wniosku materiałowego. 

Dostarczenie na teren budowy materiałów niezatwierdzonych stanowi ryzyko 

Wykonawcy. 

 

§ 3 [Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy] 

 

I. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. dostarczenie, przed przekazaniem terenu budowy, Dokumentacji Projektowej, 

2. przekazanie pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy przed rozpoczęciem robót, 

3. zawiadomienie właściwego organu o rozpoczęciu i zakończeniu budowy,  

4. weryfikacja projektów umów, umów i ich zmian, zawieranych przez Wykonawcę  

z podwykonawcami, w szczególności zgłaszanie pisemnych zastrzeżeń do projektów 

umów o podwykonawstwo oraz sprzeciwów do umów o podwykonawstwo, 

5. zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, 

6. zapewnienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do obowiązków którego należeć będzie 

kompleksowe sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac w tym  

w szczególności: 
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1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 

2) sprawdzenie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności 

wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp., 

3) kontrola prac wykonywanych przez Wykonawcę, 

4) sprawdzanie poprawności uprawnień i ich aktualności kierownika budowy  

i kierowników robót Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od przedłożenia tych 

uprawnień przez Wykonawcę do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego, 

5) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych z autorem 

projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego 

oraz sporządzenie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego protokołów  

z powyższych uzgodnień, 

6) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż., 

bhp, przez wszystkich uczestników realizacji procesu inwestycji, 

7) wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach gdyby ich kontynuowanie mogło 

wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 

lub pozwoleniem na budowę, 

8) zatwierdzanie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z § 2 umowy, 

9) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów, 

10) w przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą, udział w komisjach 

odbiorowych (przy udziale Zamawiającego) w celu sporządzenia protokołu 

inwentaryzacji lub robót budowlanych lub ewentualnych opracowań w toku na 

dzień odstąpienia od umowy a także oszacowania wartości wykonanych robót. 

11) odbiór protokolarny prac, zgodnie z zawartą z Wykonawcą robót umową, w tym 

także sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez 

Wykonawcę dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru prac. 

II. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1. wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem przedmiotu zamówienia, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, mającymi zastosowanie 

normami, przepisami BHP i ochrony środowiska, a w szczególności: 

Wykonanie przebudowy dachu wg opracowania „Przebudowa więźby dachowej na 

budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi.”  

a. Demontaż istniejącego dachu wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki, 

b. Wykonanie nowej więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym, 

c. Demontaż istniejącego orynnowania oraz obróbek blacharskich i montaż 

nowych, 

d. Demontaż istniejących konstrukcji wsporczych po zdemontowanych 

antenach wraz z transportem we wskazane przez Zamawiającego miejsce  
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e. Demontaż starej i wykonanie nowej instalacji odgromowej, 

f. Podwyższenie ścian frontowych wraz z tynkowaniem i malowaniem oraz 

obróbkami blacharskimi, 

g. Przemurowanie istniejących kominów wraz tynkowaniem, malowaniem oraz 

wykonaniem nowych czapek, 

h. Podwyższenie kominów na sąsiednich nieruchomościach wraz  

z wykończeniem oraz wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania 

prac na sąsiednich nieruchomościach 

i. Wykonanie nowego wyłazu dachowego, 

j. Zabezpieczenie konstrukcji dachu od środka do REI60 we wschodniej części 

budynku z nieużytkowym strychem, 

k. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych należy 

przewidzieć wykonanie tymczasowego zabezpieczenia niższych kondygnacji 

przed zalaniem podczas remontu dachu 

2. dostarczenie na dzień przekazania terenu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania terenu budowy, 

3. dostarczenie na dzień przekazania terenu budowy harmonogramu robót, 

4. zorganizowanie placu budowy, ogrodzeń, zabezpieczeń, instalacji, zabudowań 

prowizorycznych, oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego 

wykonania robót, 

5. koordynacja robót z wykonawcami prac jakie są realizowane na przedmiotowej 

nieruchomości przy ul. Północnej 1/3 oraz z robotami wykonywanymi na działkach 

sąsiednich, 

6. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (na czas budowy) wykonanej z blachy 

pomalowanej na kolor żółty z czarnymi literami, o wymiarach 1200x900 mm, 

sporządzonej na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ 

7. zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży 

konstrukcyjno-budowlanej odpowiadającej zakresowi prowadzonych robót, 

8. prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym oraz 

Dziennika Budowy i udostępnianie ich Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, 

Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania 

wpisów i potwierdzeń. 

Uwaga: Wszystkie wpisy do Dzienników Budowy dokonane przez właściwie 

umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego ani Wykonawcy będą 

natychmiast zgłaszane Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru 

podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim 

Prawem Budowlanym. 

9. zapewnienie zaplecza budowy, 

10. niwelowanie wszelkich uszkodzeń drogi, chodnika, zieleńców, instalacji jakiegokolwiek 

rodzaju spowodowanych przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania 

robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, 
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a także, jeśli to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego, 

11. spełnienie wymagań zawartych w pozwoleniach i zapewnienie wystawiającym je 

władzom pełnej możliwości inspekcji i sprawdzenia robót, jak również uczestnictwa w 

próbach i badaniach wykonywanych robót, 

12. zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót zgodnie z Ustawą 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 922) po uprzednim uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego, 

13. posiadanie wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz stosowanie 

ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami charakterystyki, 

14. uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może 

również wymagać dodatkowych spotkań, poza powyższymi zawiadamiając niezwłocznie 

o takim dodatkowym spotkaniu, podając jego powody, 

15. zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, 

16. zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 

17. utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac, 

18. zapewnienie wysypiska i tymczasowego składowania odpadów, 

19. nagranie na płycie CD/DVD zdjęć przedstawiających stan obiektu przed rozpoczęciem 

robót i przekazanie ich Zamawiającemu. 

20. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie 

realizacji przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby, 

wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt. 21) 

niniejszego ustępu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst 

jednolity Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.), 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  

w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności:  

a. roboty ogólnobudowlane (tj. między innymi roboty ziemne, izolacyjne),  

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

którzy będą realizowali przedmiot umowy. 

Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników 

spółki osobowej samodzielnie świadczących pracę w zakresie czynności o których 

mowa w pkt 21), 

22. w dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących roboty budowlane, o których mowa w 

pkt 21) niniejszego ustępu, 

23. Zamawiający wymaga aby wykaz osób, o których mowa w pkt. 22) niniejszego ustępu, 

stanowiący załącznik nr 7 do umowy był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem 

gdy nastąpi zmiana osoby wykonującej czynności, o których mowa w pkt. 21) niniejszego 

ustępu, 
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24. w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie 

terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych 

Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w punkcie 21) niniejszego ustępu. Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego: 

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy  

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  

w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych oraz rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów  

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy o której mowa w lit. b), 

25. niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, 
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Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 21) czynności,  

a Zamawiający może naliczyć kary umowne, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 9) 

umowy, 

26. z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w pkt 21) niniejszego ustępu, Zamawiający 

przewiduje naliczenie kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 8) niniejszej 

umowy, 

27. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, 

28. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i usterek przedmiotu 

umowy w terminach i na warunkach wskazanych w Umowie. W przypadku 

nieusunięcia wad i usterek we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo zlecić 

usunięcie wad i usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiający ma prawo obciążyć w 

całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wad  

i usterek. Zamawiający może zaspokoić się z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w § 11, 

29. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek zapewnienia we własnym zakresie  

zasilenia Placu Budowy w wszelkie niezbędne media. Czynności te Wykonawca 

wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 

30. Strony oświadczają, że w toku realizacji umowy dołożą wszelkich starań, aby 

wszelkie podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz innych 

Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany 

do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez 

Podwykonawców. 

 

§ 4 [Terminy realizacji inwestycji] 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 15 tygodni od 

dnia przekazania terenu budowy. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

3. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę podpisania przez Strony, przy udziale 

Inspektora Nadzoru, pozytywnego protokołu odbioru końcowego.   

4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej nastąpi przed podpisaniem protokołu 

odbioru końcowego. 

5. Zamawiający, przy udziale Inspektora Nadzoru, dokona ostatecznego odbioru umowy  

w ciągu 7 dni przed dniem upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady. 
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6. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz dołożeniem szczególnej 

i najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że wskazane w ust. 1 

niniejszego paragrafu terminy są obiektywne i prawidłowo określone i jest wystarczające 

dla wykonania i zakończenia wszystkich robót stanowiących przedmiot Umowy. 

§ 5 [Wynagrodzenie i warunki płatności] 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie brutto w kwocie: ………………..zł (słownie złotych:……), w tym netto w 

kwocie: …………..zł   (słownie złotych:…………) oraz podatek (VAT) - 23%. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty 

wynikające z Dokumentacji Projektowej, opisu przedmiotu zamówienia oraz niezbędne 

do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej 

umowie. W przypadku nie ujęcia w ww. cenie wszystkich robót wynikających  

z Dokumentacji Projektowej, opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca nie otrzyma za 

nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowiązany je wykonać w ramach 

wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera również koszty 

związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy w tym w szczególności: planu BIOZ, 

wykonania robót przygotowawczych, porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania 

i późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, 

zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, 

dozorowania budowy), koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych  

wraz z pełnomocnictwem, prowadzenia gospodarki odpadami, wysypiska  

i tymczasowego składowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, tablicy 

informacyjnej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ), oraz wszelkie inne koszty 

wynikające z niniejszej umowy, w tym podatki obowiązujące na terenie Polski. 

4. Zapłata 100% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1, za wykonany zakres 

robót nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego, potwierdzonego podpisanym 

protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag. 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół o którym mowa w ust. 4. 

6. Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,  

z którymi Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów 

zapłaty: 

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną za 

zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem 

dokonania przelewu; 

2) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  

za część przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę. 
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W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, 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. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, 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. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 6 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Postanowienia ust. 6 - 10 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.) 

12. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami 

umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego 

faktury korygującej. 

13. Płatność uregulowana będzie przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury, na konto 

wskazane na fakturze. 

14. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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15. Wszelkie zobowiązania wynikające z nieterminowego uregulowania faktury i innych 

dokumentów do zapłaty obciążą Zamawiającego, jeżeli powstały z przyczyn leżących po 

jego stronie. 

§ 6 [Materiały z rozbiórki] 

1. Wykonawca złoży na terenie Placu Budowy zdemontowane urządzenia, elementy 

przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystanie, wskazane przez Inspektora 

Nadzoru lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W przypadku podjęcia takiej decyzji Inspektor Nadzoru lub Wojewódzki Konserwator 

Zabytków wskaże Wykonawcy miejsce gdzie materiały/ surowce mają być złożone 

(w obrębie Miasta Łodzi i maksymalnie do 15 km od Placu Budowy) do tego czasu będą 

składowane, na koszt Wykonawcy, na Placu Budowy i winny być zabezpieczone 

(materiały nawierzchniowe ułożone na paletach). Wykonawca na własny koszt dokona 

transportu materiałów/surowców, w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia  

na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie  

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 992)  

a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu  

do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego.  

3. Wykonawca będzie dokonywał we własnym zakresie sprzedaży złomu z rozbiórek, 

będących własnością Zamawiającego i w tym celu Wykonawca ma obowiązek 

zagospodarowania złomu powstałego w trakcie realizacji (złom uzyskany z rozbiórki 

pozostaje własnością Zamawiającego). Wykonawca przeprowadzi prace związane ze 

sprzedażą złomu na rzecz Zamawiającego, tj: 

i. wybór punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert przeprowadzonym 

przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru  przy udziale 

Zamawiającego. Zastrzega się jednak, że jeżeli cena złomu ustalona przez 

Wykonawcę będzie niższa niż cena oferowana Zamawiającemu przez skup złomu 

w Łodzi, to Wykonawca zobowiązany będzie sprzedać złom do punktu skupu 

wskazanego przez Zamawiającego; 

ii. przygotowanie złomu do transportu; 

iii. transport do punktu skupu (zaakceptowanego lub wskazanego przez 

Zamawiającego);  

iv. rozładunek w punkcie skupu; 

v. dostarczenie Zamawiającemu podpisanej (przez Wykonawcę, Odbiorcę 

i Inspektora Nadzoru) karty przekazania odpadu, przed dniem zakończenia Robót;  

vi.  dostarczenie odpowiedniego dokumentu pozwalającego na wystawienie faktury 

przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty przekazania złomu do Odbiorcy, 

jednak nie później niż do 25 dnia danego miesiąca; 

4. Przedstawienie Zamawiającemu wykazu zlikwidowanych środków trwałych, z których złom 

pochodzi, w tym samym miesiącu, kiedy ten fakt zaistniał. Wykaz ten powinien zawierać: 
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nazwę i typ urządzenia (materiału), nr inwentarzowy urządzenia, ilość zlikwidowanego 

materiału, materiały i urządzenia odzyskane w trakcie robót po spisaniu protokołu 

odzysku przy udziale Inspektora Nadzoru;  

5. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 3 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Zamawiającego. 

6. Materiał z rozbiórki, który nie został uznany przez Inspektora Nadzoru za wartościowy 

i przekazany Zamawiającemu stanowić będzie odpad którego Wykonawca pozbędzie się 

na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

7. Materiały z rozbiórki, które Inspektor Nadzoru uzna za wartościowe, Wykonawca 

zmagazynuje do czasu przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego bez 

dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku przekazania Wykonawcy materiałów do 

ponownego wbudowania ponosi on za nie odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje 

administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje 

o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, przekazać 

Zamawiającemu wymagane przepisami prawa karty odpadów, zgodnie z Ustawą  

o odpadach. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z najbliżej faktury dotyczącej 

wynagrodzenia Wykonawcy należności wynikających z przychodów uzyskanych przez 

Wykonawcę ze sprzedaży złomu. W przypadku, gdy nie będzie możliwości dokonania 

takiego potrącenia, a Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego nie dokona zapłaty 

należności wynikających z przychodów uzyskanych przez Wykonawcę ze sprzedaży złomu 

Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

§ 7 [Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy] 

1. Zamawiający oświadcza, iż nadzór nad realizacją przedmiotu umowy wykonuje Inspektor 

Nadzoru: 

………………………………..………. tel…………..,  

który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie, stosowne do tego rodzaju robót - wymagane przepisami Prawa 

Budowlanego oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest: 

Kierownik budowy  - ……………………. 

posiadający (-a) uprawnienia budowlane o nr: …………………………………. 

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy jest 

…………………………tel. ………………. 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  
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5. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany takiej osoby na zasadach określonych  

w § 14 ust 1 pkt 3) niniejszej umowy. 

7. Zmiana osób wymienionych w ust. 1- 3 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 8 [Odbiór robót] 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót i 

gotowości do odbioru końcowego, składając Inspektorowi Nadzoru jednocześnie 

wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru  (atesty na materiały, 

dokumentację powykonawczą, dziennik budowy itp.). 

2. Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego przystąpi do odbioru końcowego w 

terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, informując o tym 

Wykonawcę. 

3. Datę odbioru końcowego będzie stanowił dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego bez uwag. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany w przypadku 

niewadliwego odbioru. 

4. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca usunie je na własny koszt w 

terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, przed podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego. 

 

§ 9 [Gwarancja jakości i rękojmia za wady] 

1. Wykonawca w całości odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego 

wartość lub użyteczność. 

2. Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji 

jakości licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego, bez uwag. 

3. Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy zostaje wydłużona na czas obowiązywania gwarancji jakości, o której mowa w 

ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie  

od uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

5. Obowiązuje następujący tryb usuwania wad, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w ust. 6 

niniejszego paragrafu: 

1) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub faxem 

o stwierdzonej wadzie,  

2) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój 

koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym 
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mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym 

terminie, 

3) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt. 2) niniejszego 

paragrafu Zamawiający może, według wyłącznej własnej decyzji powierzyć usunięcie 

stwierdzonych wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze),  

4) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 

5 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu 

Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od 

otrzymania pisemnego wezwania; 

5) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 5 pkt. 2) 

niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych  

w wysokości określonej w  § 12 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy, 

6) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad 

przedmiotu niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.  

6. W przypadkach, gdy wada jest przyczyną awarii, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia lub 

mienia, Wykonawca wyraża zgodę na usuwanie wad przez inny podmiot, działający na 

zlecenie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W takim przypadku obowiązuje 

następujący tryb usuwania wad:  

1) podmiot ten będzie uprawniony do przystąpienia do usuwania wad bez uprzedniego 

pisemnego zgłoszenia wady Wykonawcy przez Zamawiającego, 

2) podmiot powiadomi pisemnie lub faxem Wykonawcę o powstałej awarii niezwłocznie 

po stwierdzeniu jej wystąpienia, 

3) Wykonawca wobec podmiotu ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem awarii,  

w tym także koszty zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do czasu 

usunięcia awarii, 

4) wraz z fakturą zostanie przedstawiona kalkulacja kosztów wraz z dokumentami 

uzasadniającymi koszty oraz dokumentacją przyczyn awarii, 

5) płatność za fakturę regulowana będzie przez Wykonawcę przelewem, w terminie  

14 dni od daty otrzymania faktury. 

7. Usunięcie wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji musi być stwierdzone 

protokolarnie. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia w istniejącym budynku 

powstałe podczas prac lub w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę robót. 

 

§ 10  

[Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie Robót Budowalnych] 

1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania wad w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 9, Strony przeprowadzą 

czynności związane z Odbiorem Po upływie tych okresów najpóźniej 30 dni przed dniem 

wygaśnięcia Okresu Rękojmi / Gwarancji dla wykonanych robót. Dla celów Odbioru  
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Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji Zamawiający opracuje wykaz Wad i Usterek 

stwierdzonych w Inwestycji na dzień sporządzenia tegoż protokołu Odbioru i powiadomi 

Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia 

czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

2. Czynności związane z odbiorem po upływie rękojmi zostaną zakończone podpisaniem 

Protokołu Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi / Gwarancji lub opracowaniem Protokołu 

Usterek i Wad, zawierającego listę Wad i Usterek stwierdzonych przez Zamawiającego 

na dzień sporządzenia ww. Protokołu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia Usterek 

stwierdzonych w protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie 

wszystkich Wad i Usterek stwierdzonych w protokole Usterek i Wad, Strony podpiszą 

Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

 

§ 11 

 [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. ……….. (zaokrąglonych do 

pełnych PLN). Zabezpieczenie w formie określonej w ust. 2, i stanowi załącznik nr 4 do 

umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest przez Wykonawcę w 

formie gwarancji ubezpieczeniowej/ pieniądza. 

3. Zamawiający oświadcza, że zwrot Wykonawcy 70 % wysokości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 

umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu przez 

strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 3 

niniejszej umowy. 

4. Pozostałe 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci je nie później niż w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

5. Data końcowego obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w okresie rękojmi za wady winna przypadać na 15 dzień od dnia, w którym zgodnie  

z umową wygasa rękojmia za wady. 

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż zabezpieczenie  

w pieniądzu na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązał się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia na 

kolejne okresy lub wniesienie nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

7. Wykonawca oświadcza, iż w sytuacji o której mowa w ust. 6 zobowiązuje się do 

przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego 



CZĘŚĆ 1 
 

15 
 

zabezpieczenia na kolejne okresy, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 6, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia 

stosuje się ust. 10 niniejszego paragrafu. Wypłata ta następuje nie później niż w 

ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

9. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §14 ust 1. pkt. 1) niniejszej 

umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do 

terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem 

aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy, 

z zachowaniem warunków dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

określonych w SIWZ. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale 10 SIWZ. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany 

jego wysokości. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

 

§ 12 [Kary umowne] 

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań 

umownych w formie następujących kar umownych: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w zakończeniu robót, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia zakończenia robót, 

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

i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie, za każdy 

dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w umowie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy lub 

jej części; 

4) z tytułu niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki liczony od dnia zapłaty określonego w tej 

umowie; 

5) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą lub projektu jej zmiany w wysokości 0,3% wartości 

wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcą, a w przypadku braku 



CZĘŚĆ 1 
 

16 
 

możliwości ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą w wysokości 500,00 zł  za 

każdy przypadek oddzielnie; 

6) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi lub jej zmiany  

w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie  

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, w wysokości 500,00 zł za każdy 

przypadek oddzielnie; 

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

0,05 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu umowy  

z prawidłowymi zapisami w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia liczonym od daty 

wyznaczonej przez Zamawiającego na przedstawienie umowy o podwykonawstwo  

z prawidłowo określonym terminem zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy. 

8) w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa jest  

w Umowie w §3 ust. 2, 3, 19, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w 

wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego na złożenie stosownych dokumentów, 

9) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów § 3 ust. 2 pkt. 21 Wykonawca 

zapłaci karę umowną, w wysokości  1 000 zł za każde takie naruszenie. 

10) karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w umowie za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 

11) karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w umowie, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w 

umowie, w szczególności §3 ust. 2 pkt 2, 3, 6, 14, 19. 

12) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić właściwych warunków 

bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracowników jak 

również osób trzecich lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie z wiedzą i sztuką 

budowlaną lub gdy Wykonawca nie realizuje zaleceń/poleceń w powyższym zakresie 

(tj. właściwych warunków bezpieczeństwa oraz prowadzenia robót zgodnie z wiedzą  

i sztuką budowlaną) wydanych przez Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania do 

naprawienia powyższych uchybień nie naprawi ich w wyznaczonym przez Inspektora 

Nadzoru terminie – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za 

każdy przypadek, 

13) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do robót w terminie 3 dni od 

przekazania terenu budowy lub przerwał realizację któregoś z zadań, z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, na okres dłuższy niż 5 dni, zapłaci karę w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia  

w przystąpieniu do robót lub w przerwie w realizacji.    

2. Zamawiający ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionych 

przez Wykonawcę faktur o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania 
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poniesionej szkody i składania przez strony dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 13 [Odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: 

1) nie przystąpienia do robót w ciągu 7 dni od przekazania terenu budowy lub 

przerwania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Inspektora 

Nadzoru do Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 5 

dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych z realizacją 

zamówienia, 

2) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków 

bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracowników jak 

również osób trzecich lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie z wiedzą i sztuką 

budowlaną lub gdy Wykonawca nie realizuje zaleceń, poleceń wydanych przez 

Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania do naprawienia uchybień, nie naprawi ich 

w terminie 5 dni od otrzymania wezwania, 

3) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, 

4) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w § 17 na 

okres trwania umowy, 

5) gdy Zamawiający zmuszony jest do: 

a. trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 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, lub 

b. dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości całego 

wynagrodzenia umownego netto opisanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

6) nie realizowaniu zaleceń, poleceń wydanych przez Inspektora Nadzoru i pomimo 

wezwania do naprawienia uchybień nie naprawienia ich w terminie 7 dni od 

otrzymania wezwania, 

7) uchylaniu się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z podwykonawcą, na zasoby 

którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, z zastrzeżeniem 

§15 ust. 18 niniejszej Umowy, 

8) w przypadku gdy wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego naliczenia kar 

umownych określonych w § 12 ust. 1 pkt. 10) niniejszej umowy, 
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9) w przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 30%  

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

w przypadku gdy wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego naliczenia kar 

umownych określonych w § 12 ust. 1 pkt. 10) niniejszej umowy, 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy lub wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części. Odstąpienie 

od umowy lub jej części w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni 

od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy, bez możliwości dochodzenia kar umownych. 

3. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy ani od Zamawiającego, 

zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy w całości lub części, w szczególności: konieczności uzyskania nowych 

decyzji lub uzgodnień, bez których nie ma możliwości wykonania przedmiotu umowy lub 

jego części, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu wykonania części umowy, bez możliwości dochodzenia kar umownych. 

4. Odstąpienie od umowy lub jej części z powodów określonych w  ust. 1 niniejszego 

paragrafu, powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości  

o przesłance odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich 

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia  

o odstąpieniu od umowy do: 

1) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz 

przedstawicieli Zamawiającego, 

2) sporządzenia przy udziale Inspektora Nadzoru rozliczenia finansowego wykonanych 

robót, 

3) uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Inspektorowi 

Nadzoru. 

6. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 4 

niniejszego paragrafu, czynności tych dokona Inspektor Nadzoru na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę, z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót, 

2) uporządkowania i przekazania Zamawiającemu terenu budowy, 

3) uiszczenia naliczonej kary umownej. 
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§ 14 [Zmiany umowy] 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 uPzp przewiduje możliwość zmiany istotnych 

postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany terminów, o których mowa w umowie spowodowanych okolicznościami 

leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Stron  

w tym m.in.:  

a) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

b) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy  

i uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności:  

i. niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. ciągłe opady deszczu trwające 

dłużej niż 5 dni, uniemożliwiające realizację robót zgodnie z przyjętą 

technologią; 

ii. przedłużający się termin uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, 

postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne, 

konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień, 

c) wystąpienie robót dodatkowych oraz robót zamiennych i/lub zmiany technologii 

przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej 

dokonanie Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć niezwłocznie 

po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem  

w Dziennik Budowy (obowiązek wpisu do Dziennika Budowy nie dotyczy terminu 

przekazania terenu budowy). Przedłużenie terminu, o którym mowa w umowie 

nastąpi o okres proporcjonalny do czasu jaki wynika z okoliczności 

uzasadniających przedłużenie terminu. W przypadku, gdy Strona występująca nie 

dochowa ww. terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem  

o zmianę terminów umownych, 

d) w przypadku, gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót w szczególności wykonawców 

wykonujących roboty na terenie budowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 

e) w razie zmian odnoszących się do Dokumentacji Projektowej, które to zmiany są 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia 

przyjętego założenia. Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć go 

niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności. 

2) zmiany wynagrodzenia, w wyniku: 

a) robót dodatkowych - roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru  

i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące 

założenia: 

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu 

złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, 
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ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia 

podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich 

ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji 

nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD 

woj. łódzkiego dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności 

wykonania tych robót. 

b) robót zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana 

technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 

Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: 

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym  zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu  

złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, 

ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia 

podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich 

ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji 

nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD 

woj. łódzkiego dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności 

wykonania tych robot. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen 

jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w 

kosztorysie ofertowym, 

c) odstąpienia od części umowy. 

3) zmiany Kierownika budowy – na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej 

zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że 

kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub 

wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez 

Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na 

stanowisko kierownika budowy musi spełniać wymagania określone dla kierownika 

budowy w załączniku do umowy (SIWZ) na moment dokonywania zmiany,  

4) zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań 

Wykonawcy względem jego Podwykonawców,  

5) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem 

udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa  w art. 

22a ustawy PZP – na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie 

Zamawiającego, na zasadach określonych w  umowie, 

6)    oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, 

7) zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa jeżeli: 

a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment 
dokonywania zmiany,  
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b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania 
zmiany, 

c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
8) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do 

których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności: 

a) zmiany stawki podatku VAT; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2018 

poz. 2177 ze zm.), 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one 

udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej 

kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych 

wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje 

powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest  

w szczególności przedstawić zestawienie: 

- wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na 

podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy  

u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-

prawnymi, 

- wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane  

z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych 

kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość  

o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami 

opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany wpływ na zakładany zysk.  

- Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania 

dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia 

dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych 

danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania 

wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia 

Zamawiającego.  

W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian 

opisanych w umowie Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia 

dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek  

o ich wyjaśnienie.  

- Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania 

dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są 

niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia 

wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez 
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Zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w 

wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na 

podstawie posiadanych dokumentów.  

- Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w 

umowie powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania 

przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą 

zmianę.  

- W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w 

terminie 7 dni zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w 

oparciu o przesłanki określone w umowie obowiązywać będzie od dnia 

podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. W wypadku zmiany, o 

której mowa w umowie wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a 

określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w umowie ceny jednostkowe 

ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 

wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. 

2. Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, 

pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem zapisów zawartych w umowie. 

 

§ 15 [Podwykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy 

udziale podwykonawców zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.  

a. siłami własnymi  

- ......................................., 

b. siłami podwykonawców  

- .......................................... 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 

wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, na zasadach określonych poniżej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców 

spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie 

realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni 

Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu 

umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany 

sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu umowy przez Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką 

odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub 

zaniechania. 
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4. W odniesieniu do robót budowlanych oraz usług, które będą wykonywane na terenie 

Inwestycji podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Inspektora Nadzoru i/lub 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania 

przedmiotu umowy, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 

roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Inspektora 

Nadzoru i/lub Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazać informacje na 

temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. 

5. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie 

wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle 

odpowiadają częściom zamówienia określonego Umową, zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru ma 

obowiązek usunąć wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli Zamawiający i/lub Inspektor Nadzoru uzna, że dany Podwykonawca narusza 

w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności narusza przepisy bhp i ochrony 

środowiska. 

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą:  

a. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 

b. Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach  

z Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 

tytułu niniejszej umowy, 

c. muszą być zawarte postanowienia, o których mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.  

8. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane 

stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu 

za pośrednictwem Inspektora Nadzoru:  

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy – w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca, 
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d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał 

możliwość zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty 

budowlane jedynie za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

2) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do niezwłocznego zaopiniowania projektu 

umowy i przekazania go do Zamawiającego. 

3) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w 

pkt 1) Zamawiający w formie pisemnej za pośrednictwem Inspektora Nadzoru: 

a. udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub 

b. wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. W 

tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w powyższym trybie, 

jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też zastosuje się do innych 

zaleceń Zamawiającego zawartych w treści zastrzeżeń. 

4) Brak zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

za pośrednictwem Inspektora Nadzoru poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub 

w przypadku, gdy umowa była zawarta wcześniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy o wykonawstwo.  

6) Zamawiający za pośrednictwem Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo może zgłosić w formie 

pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowę 

o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do 

umowy lub tez zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści 

sprzeciwu. 

7) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do niezwłocznego zaopiniowania kopii umowy  

i przekazania jej do Zamawiającego 

8) Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

9. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 

1) 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 lub jeżeli umowa była wcześniej zawarta w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia niniejszej umowy. 
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2) W przypadku, gdy termin zapłaty jest dłuższy niż wskazany w umowie., 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia zmian, 

pod rygorem naliczenia kary umownej, 

3) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 

- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej 

umowy oraz 

- o wartości większej niż 30 000 zł, których przedmiot został określony w SIWZ. 

4) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość 

umowy  

o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty 

opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy 

NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów 

średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

5) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą stosuje się, jeżeli suma wartości tych 

umów spełni wymogi określone w umowie. 

10. Procedury określone powyżej mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 

uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami.  

11. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 

wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług 

wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na 

ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług, wynikających z kosztorysu złożonego 

przez Wykonawcę, o których mowa w SIWZ. Zamawiający odpowiada solidarnie  

z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych 

przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony 

Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do 

wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw 

wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenie, o którym mowa 

powyżej, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i Wykonawca określili  

w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy 

przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia  

w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta 

wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty 

budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo  

z umowy, o których mowa powyżej. W takim przypadku odpowiedzialność 

Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 

przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa powyżej. 
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Wartości poszczególnych robót  stanowiących przedmiot niniejszej umowy zostały 

określone w kosztorysie ofertowym złożonym Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

podpisania umowy i stanowiącym załącznik do niniejszej  umowy. 

12. Wykonawca lub podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego,  

a w przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw 

i usług po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu 

zgodnie z umową Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastąpienia 

takiej okoliczności Zamawiający naliczy karę na zasadach określonych w umowie.  

13. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, 

weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony 

Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. Zamawiający, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, 

zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody 

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki 

procesowe w celu obrony, w szczególności tak by nie doprowadzić do wydania wyroku 

zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia obrony. 

Zamawiający, po zgłoszeniu żądania, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach 

postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem 

utraty roszczeń regresowych Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający, będzie 

dokonywał czynności procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy mającymi na 

celu obronę przed roszczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach 

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, 

z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami 

przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia. 

14. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, pomimo 

dochowania przez Zamawiającego powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od 

Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego 

lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o okoliczność 

niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem 

egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia 

Wykonania w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego 

należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zabezpieczenia 

przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę. 
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15. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy 

z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego 

skierowane za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, jeśli w ocenie Zamawiającego 

czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą 

powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

16. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy 

każdego Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na 

terenie budowy. 

17. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje 

i sprzęt, gwarantujące należyte, zgodne z umową o roboty budowlane, wykonanie 

umowy. 

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w SIWZ, 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, na moment 

dokonywania zmiany. 

19. Podwykonawca, o którym mowa w umowie wraz z projektem umowy 

o podwykonawstwo przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy na zasadach określonych w SIWZ . 

20. W przypadku gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa w 

umowie przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.  

21. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, z którego potencjału 

skorzystał Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest 

niezwłocznie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

22. Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru o wszelkich zmianach danych tj. zmiana 

nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do 

kontaktów z nimi zaangażowanych w realizacje umów o podwykonawstwo. 

 

16[1]  [Wykonawcy wspólnie realizujący umowę] 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym 

spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony jest także do 

wystawiania faktury, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania 

poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.  

                                                           
[1]

Pozostawia się w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę 
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3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie: ……………………...,  

z siedzibą:………………………, reprezentowany przez: ……………………………...... 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę – każdy z Wykonawców 

wchodzących w skład podmiotu wspólnego przekaże Zamawiającemu polisę, o której 

mowa w § 17 ust. 1 lub jeden z Wykonawców przekaże Zamawiającemu polisę, 

wystawioną na podmiot wspólny dla realizacji niniejszej umowy. 

5. Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

 

§ 17 [Ubezpieczenie Wykonawcy] 

1. Wykonawca na własny koszt zawrze od dnia podpisania Umowy i utrzyma w mocy co 

najmniej przez okres jej obowiązywania oraz zachowa ciągłość ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia,  

w związku z czynnościami stanowiącymi przedmiot Umowy (dalej „ubezpieczenie OC”). 

2. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC objęta zostanie odpowiedzialność cywilna 

Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz  

w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania 

(odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność cywilna za szkody 

wyrządzone przez produkt bądź wykonaną usługę. Zakres ochrony ubezpieczenia OC 

powinien obejmować szkody osobowe i szkody rzeczowe, zarówno w postaci 

poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), 

powstałe w okresie ubezpieczenia.  

3. Suma gwarancyjna wyniesie nie mniej, niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

4. Ubezpieczenie OC uwzględni:  

1) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa; 

2) szkody wyrządzone przez Podwykonawców i dalszych wykonawców (OC 

podwykonawcy), jeżeli zostaną oni zatrudnieni do realizacji prac – dopuszcza się 

zastosowanie regresu w stosunku do sprawcy szkody; 

3) szkody poniesione przez pracowników (OC pracodawcy) - dopuszcza się zastosowanie 

podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 500.000,00 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

4) szkody spowodowane wadą produktu; - dopuszcza się zastosowanie podlimitu 

odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

5) szkody powstałe lub które ujawnią się po wykonaniu pracy lub usługi i przekazaniu 

ich odbiorcy (completed operations); 

6) szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi - dopuszcza się 

zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 500.000,00 zł 

(pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 
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7) szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych, itp., w tym 

także w instalacjach podziemnych; 

8) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, w szczególności 

maszyny budowlane, o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy; 

9) szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym w celu wykonania usługi, 

naprawy, obróbki lub innej czynności w ramach umowy - w przypadku gdy w związku 

z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko, dopuszcza się zastosowanie podlimitu 

odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

10) szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku z użyciem 

młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy w związku  

z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko; 

11) szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych. 

5.  W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę – każdy z Wykonawców 

wchodzących  

w skład podmiotu wspólnego przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w ust. 1 

lub jeden z Wykonawców przekaże Zamawiającemu polisę, wystawioną na podmiot 

wspólny. 

6. Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie 

przedłożył polisy ubezpieczeniowej wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, 

Zamawiający ma prawo do: 

1) odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następstwie 

okoliczności obciążających Wykonawcę, 

2) zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz,  

w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. 

Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku 

Zamawiający może potrącićz jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, 

koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Wykonawcy. 

Opisane powyżej zasady mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy 

Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres krótszy niż okres 

obowiązywania umowy. W takim przypadku na 7 dni przed upływem okresu 

obowiązywania polisy ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiającemu dowód 

zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia 

składek. W przypadku nie przedstawienia dokumentów opisanych w zdaniu 

poprzednim Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy 

ubezpieczenia na jego rzecz,  
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w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. 

Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku 

Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

8. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego 

lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, 

z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać 

będą pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany będzie 

do rozszerzenia nas swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich 

zmian. 

9. Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. 

 

§ 18 [Inne postanowienia] 

1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również 

roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 

Zamawiającego na piśmie. 

2. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej 

zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.  

W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się 

za skutecznie doręczone. 

 

§ 19 [Postanowienia końcowe] 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

4. Wszystkie dokumenty wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną 

część. Dokumenty te należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  

5. Integralnymi składnikami niniejszej umowy, stanowiącymi załączniki do niej, są 

następujące dokumenty kontraktowe: 

1) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi, 

2) dokumentacja projektowa i STWiORB, 

3) SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami, 

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
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5) Uprawnienia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, 

6) Polisa OC i warunki ubezpieczenia, 

7) Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę. 

6. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie 

postanowień oraz jej warunków wyżej wskazane dokumenty będą odczytywane  

i interpretowane w następującej kolejności: 

1) umowa,  

2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi,  

3) SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 

4) dokumentacja projektowa i STWiOR,  

z tym, że jeżeli jakikolwiek z tych dokumentów będzie przewidywał lepsze parametry 

dostarczonych urządzeń, sprzętu i materiałów lub lepszą technikę wykonywania robót, 

będzie on miał pierwszeństwo przed pozostałymi dokumentami. 

 

 

 

Wykonawca         Zamawiający 
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