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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

 Umowa Nr …………… 
 

W dniu ……………….. r. w Nasielsku pomiędzy: 
Gminą Nasielsk z siedzibą, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3,  
reprezentowaną przez mgr Bogdana Ruszkowskiego – Burmistrza Nasielska, 
przy kontrasygnacie mgr Rafała Adamskiego – Skarbnika Nasielska,  
zwaną dalej  „Zamawiającym”  
 
a  
 
…………………………….  
reprezentowanym/ą przez: ………………………….  
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”  
 
 

§ 1 
1. W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca 

a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pn.: ,,Przebudowa chodnika 
przy drodze powiatowej nr 2424W Nasielsk-Nuna na odc. 350 m '' 

2. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową zawarty jest w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w przedmiarach robót.   

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z SIWZ oraz dokumentacją przetargową i nie wnosi 
zastrzeżeń do zakresu i ilości robót. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom Polskich 

Norm oraz dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm..), 
wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których 
mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca zapewni potrzebny sprzęt, potencjał ludzki oraz materiały wymagane  do 
zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych 
robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

5. Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
6. Próbki do badań, o których mowa w ust. 4 będą pobierane w ilości i w miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego. 
 

 
§ 3 

1. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia 
przekazania terenu budowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.09.2020 r.  
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§ 4 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §  1 , strony ustalają   na kwotę 
brutto …………… zł (słownie ……………………………..) 
Zawierającą obowiązujący …. % podatek  VAT ………………. zł. 
Cena netto: ………………………. zł ( słownie ……………………………………..) 
  

 § 5  
1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół bezusterkowego odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, podpisany przez Strony umowy. 

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia 
Zamawiającemu. 

3. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy.  

4. Wynagrodzenie, określone w ust. 1., odpowiadające zakresowi robót przedstawionemu 
w przedmiarach robót, jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na fakturowanie częściowe. 

§ 6 
1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera 
cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, których Zamawiający 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: pełen zakres przedmiotu zamówienia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
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liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.2 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w § 12 niniejszej umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy 

 
§ 7 

1 Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, 
b) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
d) przeprowadzenie odbioru końcowego robót, 
e) przejęcie zrealizowanego i odebranego obiektu do użytkowania, 
f) przeprowadzenie przeglądu pogwarancyjnego oraz po okresie gwarancji. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 
b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i w oparciu o dokumentację  przetargową, 

z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, ppoż., oraz 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, 

c) realizacja zaleceń wynikłych w trakcie budowy. 
d) zagospodarowanie, zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, 

w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe, a także dbanie 
o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 
zamówienia, 

e) zabezpieczenie przed zniszczeniem znaków osnowy geodezyjnej, a w razie uszkodzenia lub 
zniszczenia, ich odtworzenie, 
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f) zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie 
dróg, z umożliwieniem dojazdu dla właścicieli przyległych posesji oraz zapewnienie ruchu 
pieszych. Koszt utrzymania prowizorycznych dojazdów i objazdów w okresie trwania 
budowy obciąża Wykonawcę. 

g) przekazanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru elementów wzorcowych wszystkich 
elementów widokowych lub ważnych ze względów technologicznych oraz 
ich szczegółowych opisów i charakterystyk przed zamówieniem u producenta, 

h) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. 
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pełniej odpowiedzialności materialnej, 

i) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające 
w związku lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę, 

j) ubezpieczenie budowy z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy 
realizacji prac, w tym ubezpieczenie własnych pracowników i osób postronnych, 

k) bezzwłocznego powiadomienia na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 
wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót, 

l) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie 
trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia, 

m) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej łącznie z inwentaryzacją powykonawczą, 
skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: przygotowanie 
pełnej dokumentacji odbiorowej – operatu powykonawczego (atesty, aprobaty, opinie, 
wyniki badań, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich 
zainstalowanych urządzeń, zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane 
przepisami i dokumentacją projektową, niezbędne świadectwa kontroli jakości, 
oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. „a", lit. „b" 
ustawy Prawo Budowlane, 

n) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego 
terenu budowy  i robót oraz terenów przyległych, czystych i nadających się do 
użytkowania, 

o) zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponoszenie 
odpowiedzialności za ochronę środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu, 

p) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót 
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tych faktach  inspektora  nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty 
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 
stanu poprzedniego na swój koszt, 

q) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów robót, ich części bądź majątku       
Zamawiającego -naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt,  

r) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalno - 
technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 8 

1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia realizacji 
inwestycji powstałej z obowiązków ciążących na Zamawiającym 
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2. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy 
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

 
§ 9 

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową odpowiada 
Wykonawca. 

2. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń nadziemnych 
i podziemnych oraz znaków osnowy geodezyjnej. 

 
§ 10 

Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru w  osobie:  
……………………………… 
Wymieniona osoba  będzie  działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
Budowlane. 
 

§ 11 
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………. Osoba 
wskazana będzie działać w granicach umocowania określonego w Ustawie Prawo Budowlane. 
Zmiana osoby wskazanej powyżej może nastąpić za zgodą zamawiającego i nie wymaga 
aneksu do niniejszej umowy 

 
§12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% 

kwoty określonej w §4 łącznie z VAT, 
b) za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości – w wysokości 0,5% kwoty określonej w §4 łącznie z VAT,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty 
określonej w §4 łącznie z VAT. 

d)  z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

f) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w 
ust. 15 niniejszego paragrafu w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust. 1 niniejszej umowy; 

h) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy:  
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a) w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 
pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za 
każdą osobę, wykonującą te czynności, wobec której Wykonawca (lub podwykonawca) nie 
zachował wymogu wskazanego w § 6 ust. 1 umowy,  
b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4  niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów, o których 
mowa w § 6 ust. 2 – 5, 

2. Jeśli szkoda przewyższa wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§13 

1. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada 
Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………………
………......................................................................................................................................... 

2. Wykonawca, który przewiduje zatrudnienie podwykonawców zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji umowy z podwykonawcami oraz uzyskać pisemną zgodę 
Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcami pod rygorem skutków 
przewidzianych w art. 647[1] Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca zawrze z podwykonawcą pod rygorem nieważności umowę na piśmie. 
4. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 
oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. Treść umowy zawartej z podwykonawcą 
wymaga uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy, oznacza to, że wyraził zgodę na jej 
zawarcie i akceptuje jej treść. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną 
odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, 
w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca może wykonać roboty objęte umową przy pomocy podwykonawców w zakresie 
określonym w ofercie. Zamawiający dopuszcza również zmianę podwykonawców w trakcie 
realizacji umowy jednak każdorazowo musi ona zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy (wiedzy i doświadczeniu , 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach 
finansowych) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenia 
przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, 
że nowy podwykonawca spełni co najmniej takie warunki jak podano w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dla przeprowadzonego postępowania. 

7. Wykonanie robót przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie. 

8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielać na piśmie wszelkich 
informacji dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

9. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości 
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wykonania robót lub dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
zmiany podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do 
Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury. 

12. Zamawiający ustala następujące zasady zawierania umów o podwykonawstwo 
i podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami: 

a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

c) Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w punkcie 
b) niniejszego ustępu. 
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w powyższym terminie 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

d) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, 

e) Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w punkcie 
c) niniejszego ustępu, 

f) niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie do 7 dni uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego, 

g) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
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obowiązkowi (o ile został wskazany). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł, 

h) w przypadku, o którym mowa w punkcie g) niniejszego ustępu, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w punkcie b) niniejszego ustępu, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do ustępu zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 

i) przepisy opisane w punkcie od a) do h) niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do 
zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający ustala następujące zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, 
uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom: 

a) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonywania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą, 

b) w przypadku zaangażowania do realizacji zamówienia podwykonawców, dalszych 
podwykonawców faktury częściowe oraz faktura końcowa Wykonawcy zostanie zapłacona 
przez Zamawiającego pod warunkiem przedstawienia pisemnego oświadczenia 
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu 
wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą, 

c) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 

d) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie c) niniejszego ustępu, 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, 

e) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

f) 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 punkcie 
c) niniejszego ustępu. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, 

g) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w punkcie f) niniejszego ustępu, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
- 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 
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 - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty, 

h) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w punkcie c) niniejszego ustępu Zamawiający potrąca 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

i) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w punkcie c) niniejszego ustępu, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

14. Przepisy niniejsze nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647[1] Kodeksu 
cywilnego.  

 
§ 14 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, 
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia, 

2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej, ustalonej na podstawie ekspertyzy technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Odstąpienie 
Zamawiającego w takim przypadku jest traktowane jako odstąpienie z winy Wykonawcy.  

3. Ekspertyza techniczna, o której mowa w pkt. 2 a) zostanie wykonana przez jednostkę 
wskazaną przez Zamawiającego posiadającą stosowne uprawnienia na koszt Wykonawcy. 

  
§ 15 

1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. 
2. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy 

do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
3. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 30 dni od daty  zawiadomienia 

go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o 
tym Wykonawcę. 

5. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie wykonał 
przedmiotu umowy w całości lub stwierdzono wady uniemożliwiające odbiór zadania. 

6. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy  
odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 30 dni, 
chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 
wskazanych w trakcie czynności odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru. 
W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4. 
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8. Z czynności odbioru, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi 
będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 
terminy wyznaczone zgodnie z ust. 6 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

9. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 
gwarancji i okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie 
pisemnej. 

10. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i po upływie okresu rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
 
 

§ 16 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot umowy 

na okres……...miesięcy liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów i konserwacji 

urządzeń i obiektów w okresie gwarancji. 
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, a dla 
wymienianych  materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument gwarancyjny. 
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 

1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
6. Na usuniętą wadę bieg terminu gwarancji ulega przedłużeniu licząc od daty potwierdzenia 

należytego wykonania. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
i odpowiedzialność Wykonawcy.  W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy. 

  
§17 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §  4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę 
………………… zł (słownie złotych: ………………………) w formie ……………………… 

2.  Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego 
zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 
a) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia 
      wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, 
b) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15. dniu od daty upływu 
okresu rękojmi za wady. 
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§18 
1. W przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w następujących sytuacjach: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy lub 

nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym przez Zamawiającego, 
b) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót 

i przerwa ta trwała dłużej niż 30 dni, 
c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 
d) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od   daty 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 i musi zawierać 
uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót. 
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

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

d) w terminie 30 dni od zgłoszenia, o którym mowa w ppkt. c) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę. 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu 
budowy  urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
w terminie określonym w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, 

b) odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 5 ppkt. b), w terminie 30 dni od 
daty ich  rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 
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c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

 
§ 19 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej(aneks do umowy)  
pod rygorem nieważności zmiany. 

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
przewiduje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zmieniona w stosunku 
do treści złożonej oferty w sposób istotny w następujących przypadkach:  

1) zmiany terminu wykonania zamówienia spowodowanego:  
a) warunkami geologicznymi lub archeologicznymi, a w szczególności z wystąpieniem 
odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, 
kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów, szczątków ludzkich, 
zabytków oraz koniecznością prowadzenia badań archeologicznych skutkujących w 
szczególności niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych lub materiałowych, co będzie miało wpływ na termin jej 
realizacji,  
b) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji warunkami terenowymi związanymi 
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci instalacji, urządzeń lub obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 
materiałowych, co będzie miało wpływ na termin jej realizacji.  
c) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności związanych 
z koniecznością wstrzymania przez Zamawiającego prowadzonych przez Wykonawcę robót 
z przyczyn, których w dniu zawarcia umowy nie można było przewidzieć,  
d) wadami i brakami dokumentacji projektowej koniecznymi do usunięcia, uzupełnienia lub 
wyjaśnienia, co będzie miało wpływ na termin realizacji zamówienia,  
e) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia 
robót budowlanych jak: opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na 
ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny 
okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie z SST uniemożliwiają 
prowadzenie robót, 
f) koniecznością dokonania zmian umowy na mocy art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, jeśli będzie to miało wpływ na termin jej realizacji  
g) inną, niemożliwą do przewidzenia okolicznością prawną, ekonomiczną, administracyjną, 
kadrową lub techniczną, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą 
brakiem możliwości należytego wykonania umowy w przewidzianym nią terminie, 
wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej, 
h) protesty co do wykonania robót, składane przez użytkowników nieruchomości, na 
których prowadzone są roboty i sąsiadujących z terenem robót. 
i) wszelkie zmiany terminu realizacji umowy muszą uwzględniać czas trwania przyczyny 
powodującej konieczność dokonania jego zmiany, termin wykonania zamówienia może 
zatem ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania przyczyny powodującej 
konieczność jego zmiany. 

2) powierzenia wykonania części robót podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie 
takiego zamiaru, wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż w ofercie, rezygnacji 
z podwykonawstwa lub zmiany podwykonawcy – po pisemnym powiadomieniu o tym 
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Zamawiającego - z tym, że zmiana lub rezygnacja z udziału w realizacji zamówienia 
zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców, jeżeli Wykonawca – w celu spełniania 
warunków udziału w postępowaniu – powoływał się na ich zasoby na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, będzie możliwa wyłącznie pod 
warunkiem wykazania Zamawiającemu przez Wykonawcę, iż proponowany podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia,  
3) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu umowy, lub - gdy będzie to konieczne z uwagi na 
niemożliwość wykonania przedmiotu umowy przy przewidzianych umową założeniach 
technologicznych lub materiałowych. Zmiany takie muszą być każdorazowo zatwierdzone 
przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny 
za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1,  
4) Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części przedmiotu umowy, 
gdy wykonanie danych prac okaże się zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Rezygnacja 
z wykonania części przedmiotu umowy musi zostać potwierdzona przez Strony umowy 
w formie pisemnej. Obliczenie wartości niewykonanej części przedmiotu umowy nastąpi na 
podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku 
niewykonanych robót do wartości całego zamówienia. Następnie zostanie wyliczona wartość 
niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku, gdy 
ten sposób wyliczenia byłby zbyt niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia 
niewykonanej części zamówienia na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, 
w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny 
i sprzętu. Wycena taka musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.  
5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu:  

a) jego zmniejszenia – w przypadku, gdy roboty objęte przedmiotem zamówienia nie zostały 
wykonane w całości, lecz w części,  gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności 
powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót. W razie całkowitego 
zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę 
przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie częściowego zaniechania robót 
danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót 
danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie przez Wykonawcę robót, inspektora 
nadzoru  i Zamawiającego. 
b) zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy (o ile jest to wynagrodzenie kosztorysowe), 
jeżeli po dokonaniu rozliczenia końcowego okaże się, że Wykonawca, za zgodą 
Zamawiającego, wykonał roboty niewykraczające poza przedmiot zamówienia, w większej 
ilości niż określono w przedmiarach robót, zgodnie z definicją wynagrodzenia 
kosztorysowego. Wykonanie robót, o których mowa, wymaga zgody Zamawiającego i 
zabezpieczenia środków. Wykonawca powinien zgłosić ilość robót, najpóźniej w dniu ich 
zakończenia, zgodnie z umową. 
c) zmiany podatku od towarów i usług VAT, kiedy to wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy z tytułu realizacji umowy zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów 
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prawa w tym zakresie, przy czym zmianie nie ulegnie wskazane umową wynagrodzenie 
netto.  

6) zmiany osób wskazanych w § 11 umowy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę 
do akceptacji Zamawiającego innej osoby lub innych osób, które spełnią wymagania 
Zamawiającego odnośnie posiadanych uprawnień określone w SIWZ postępowania 
przetargowego; każdorazowo taka zmiana musi być uzasadniana przez Wykonawcę na piśmie 
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką 
zmianę w terminie 5 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji zmiany przez Wykonawcę, 
jednak wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia proponowanej osoby będą odpowiadały 
wymaganiom postawionym przez Zamawiającego w SIWZ postępowania przetargowego; wraz 
z proponowaną zmianą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie dokumentów 
potwierdzających uprawniania posiadane przez tą osobę lub te osoby.  
7) Jeżeli umowa przewiduje jednorazową płatność po wykonaniu całości przedmiotu umowy w  
jednym roku budżetowym, a wskutek zmiany terminu w okolicznościach przewidzianych w 
ust. 3, wykonanie umowy nastąpi w kolejnym roku budżetowym, możliwa jest zmiana umowy 
poprzez wprowadzenie płatności częściowych (odpowiadających wartości wykonanych robót), 
jeśli u Zamawiającego wystąpi potrzeba wydatkowania w pierwszym roku budżetowym 
środków przewidzianych w planie finansowym. 

3. Strona wnioskująca o wprowadzenie zmiany zobowiązana jest do przedstawienia pisemnego 
uzasadnienia dla jej wprowadzenia.  

§ 20 
 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 
art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 
„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 
8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz 
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których 
dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w 
art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 
przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w 
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celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie 
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o 
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 
Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek 
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 
skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub 
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w 
szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 
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16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w 
innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 
wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

§ 21 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,   

ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą  rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 22 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach : dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 

      Z A M A W I A J Ą C Y        W Y K O N A W C A  


