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Nr Sprawy: 3/2022                                                                                                  Załącznik nr 6 do SWZ  
 

UMOWA OP/UR/…/2022 
 

zawarta w dniu …………………2022 r., w Warszawie, między: 

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 5252248481, w 

imieniu i na rzecz którego działa Pan Marek Pawlęga – Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie 02-784, ul. Jana 

Cybisa 7, na podstawie pełnomocnictwa Nr GP-IX.0052.509.2012, z dnia 31.01.2012 r., 

wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….….., 

posiadającym REGON …………….……..….., NIP ……………………..…..,  

zwaną dalej Wykonawcą, 

dalej zwane Stronami, 

w wyniku udzielania zamówienia publicznego, wymagającego stosowania ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) (Dz. U. z 2021r., poz. 

1129 ze zm.) na podstawie art. 275 pkt 1 zawarto umowę, o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest remont Punktu Obsługi Klienta w budynku Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy ul. J. Cybisa 7 w 

Warszawie. 
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2. Szczegółowy zakres prac został zawarty w „Opisie przedmiotu zamówienia”, który 

stanowi Załącznik nr 1 niniejszej umowy. 
 

§ 2 
Termin realizacji 

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres 60 dni kalendarzowych od daty 

wprowadzenia na budowę, które musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty 

zawarcia umowy i zostać potwierdzone protokołem wprowadzenia na budowę.  

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 

1) wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w zgodzie z ustawą z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz 

aktami powiązanymi, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 

wynikającymi z przepisów techniczno-budowlanych. Roboty muszą być wykonywane 

przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym 

przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w 

tekście umowy; 

2) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej i prywatnej, a w przypadku, gdy w wyniku 

niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi szkoda- naprawienie 

uszkodzenia lub odtworzenie uszkodzonej własności na własny koszt; 

3) wykonanie Przedmiotu umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz przedkładanie 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji aprobat, certyfikatów, przed dostawą materiałów 

i wyrobów na budowę. Zamawiający i powołany przez niego Koordynator mają prawo 

w każdym momencie realizacji Przedmiotu umowy zrezygnować z użytych 

materiałów, wyrobów i urządzeń, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami 

określonymi w przepisach prawa i opisem przedmiotu zamówienia, oraz zażądać 

doprowadzenia przedmiotu robót do stanu zgodnego z umową; 

4) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych 

przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw i innych 
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dokumentów stwierdzających jakość materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich 

wbudowaniem; 

5) zapewnienie własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony 

znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za działania i 

zaniechania pracowników, którymi posługuje się przy wykonaniu przedmiotu umowy, 

w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót; 

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za Przedmiot umowy do czasu jego 

końcowego bezusterkowego odbioru; 

7) stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy wszystkich przepisów, 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za 

naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony 

środowiska obciążają Wykonawcę; 

8) zagospodarowanie na własny koszt odpadów powstałych w trakcie realizacji 

Przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony 

środowiska; 

9) utrzymywanie w czasie realizacji prac terenu robót w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Odpady i 

śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez Wykonawcę 

w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy; 

10) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji przed odbiorem końcowym robót 

zawierającej: 

a) dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie zastosowanych materiałów 

i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

b) gwarancje producentów na zastosowane materiały oraz urządzenia techniczne. 

11) ustanowienie kierownika robót oraz prowadzenie na bieżąco dziennika budowy. 

2. Naruszenie obowiązków wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu może być 

podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty stwierdzenia przez 

Zamawiającego naruszeń oraz do naliczenia kary umownej, na zasadach określonych 

w § 7 niniejszej umowy. 
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3. Prace mogą być wykonywane w każdy dzień powszedni tygodnia w godzinach od 8.00 

do 18.00 oraz w soboty po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

— Kodeks pracy, osób wykonujących czynności na terenie robót w czasie realizacji 

przedmiotu zamówienia, w szczególności pracowników fizycznych, w zakresie objętym 

dokumentacją techniczną oraz osób obsługujących sprzęt budowlany, operatorów 

sprzętu (z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 

5. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie, dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa w ust.5 

powyżej. Oświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, które zostały określone 

w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

6. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 5 powinno trwać przez cały okres realizacji 

prac na terenie budowy.  

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełniania 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

3) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika; 

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. Wymienione w ust.8 dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), tj. w szczególności w zakresie adresów, nr PESEL pracowników 

(informacje takie, jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania). 

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 

ust. 5 czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: kopie umów o pracę, 

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 liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt 9). Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

oświadczeń i innych dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa 

w ust. 5, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

ust. 5 czynności. 

11. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

12. Wykonawca wyznacza Panią/Pana ………………………………………… do kierowania 

robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia. 

13. Zmiany dotyczące osoby wymienionej w ust. 13 niniejszego paragrafu wymagają 

uprzedniego pisemnego powiadomienia Stron, lecz nie stanowią zmiany umowy, 
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wymagającej formy pisemnego aneksu. 

14. Zmiana osoby kierującej robotami ze strony Wykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie w 

przypadku, gdy nowy kierownik robót dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami 

wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji. 

§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………………………. zł brutto (słownie: 
……………………………………………………………………………………..………/100). 

2. W wynagrodzeniu zostały uwzględnione wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności: koszt transportu, rozładunku, robót 

przygotowawczych, demontażowych, koszt udzielenia gwarancji i rękojmi oraz wszelkie 

inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawcy 

nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z realizacją 

umowy. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, na 

podstawie faktury VAT, prawidłowo wystawionej i doręczonej Odbiorcy faktury 

(Płatnikowi) po zrealizowaniu przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone 

podpisaniem przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.  

4. Zapłata zostanie dokonana w formie przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy nr 

……………………………………….………….., w terminie 21 dni od daty jej doręczenia. 

5. Faktura zostanie doręczona do Odbiorcy faktury, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ul. J. Cybisa 7, 02-784 Warszawa. 

Faktura zostanie wystawiona na: 

Nabywcę: Miasto Stołeczne Warszawa, 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, NIP 525-

22-48-481. 

Płatnika: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ul. J. Cybisa 

7, 02-784 Warszawa. 

6. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której 

jest wystawiona. 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonane roboty 

budowlane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 
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8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, NIP 

…………………….….. i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 4 powyżej rachunek bankowy jest 

rachunkiem rozliczeniowym, służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

10. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

11.  W przypadku doręczenia nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, za datę skutecznego 

doręczenia faktury Strony będą uznawać datę wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ul. J. Cybisa 7, 02-784 Warszawa prawidłowo 

wystawionej faktury. 

12. Wykonawca może złożyć fakturę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

elektronicznego fakturowania – adres PEF/numer PEPPOL: 5252248481.  

13. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 

2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 r. poz. 

1666) nie wyraża zgody na odbieranie lub przesłanie za pośrednictwem platformy innych  

ustrukturyzowanych  dokumentów elektronicznych. 

14. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 

pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 893). 

15. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5 
Odbiór 

1. Ze strony Zamawiającego odbiorów dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do 

odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Przez gotowość do odbioru Strony rozumieją 

także opracowanie i skompletowanie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych 

przepisami dokumentów (dokumentacja powykonawcza). 
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3. Z czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony protokół, który zostanie 

podpisany przez Strony, w szczególności przez przedstawiciela Zamawiającego, 

Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika robót. 

4. Nieobecność Wykonawcy lub upoważnionego pisemnie pełnomocnika Wykonawcy nie 

wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do 

zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu 

będą przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku: 

1.) wad lub usterek nadających się do usunięcia — Zamawiający odmówi odbioru do 

czasu usunięcia wad lub usterek, wyznaczając jednocześnie termin na ich 

usunięcie; 

2.) wad lub usterek nie nadających się do usunięcia — Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, gdy wady lub usterki, umożliwiają używanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

b)  odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia zaistnienia tych wad 

lub usterek albo żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując 

przy tym prawo do naliczania kar umownych w trybie ustalonym w § 7 niniejszej 

umowy oraz naprawienia szkody. 

6. Data dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy stanowi podstawę do 

wystawienia faktury VAT i jest datą, od której zaczynają biec terminy rękojmi i gwarancji. 

§ 6 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany Przedmiot 

Umowy i na użyte do jego wykonania materiały i urządzenia, w ramach której 

zobowiązuje się, według wyboru Zamawiającego, do: 

1) usunięcia ujawnionych wad lub usterek; 

2) wymiany materiałów i elementów wadliwych na wolne od wad lub usterek; 

3) obniżenia ceny w przypadku, gdy usterek lub wad nie będzie można usunąć. 

2. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, dostarczone i użyte materiały 

oraz zamontowane urządzenia wynosi ………. miesięcy.  
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3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty dokonania protokolarnego 

odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na 

dostarczone i użyte materiały wraz z dokumentami odpowiednich atestów i certyfikatów, 

wystawionymi przez ich producentów. 

5. O wykryciu wady lub usterki Zamawiający będzie obowiązany zawiadomić na piśmie 

Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia. 

6. Istnienie wady lub usterki stwierdzone będzie protokolarnie, z wyznaczeniem przez 

Zamawiającego terminu na usunięcie wad lub usterek. 

7. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie czynności dokonywane są w ramach 

wynagrodzenia umownego. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów z nimi 

związanych. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. Niezależnie od tego uprawnienia Zamawiający ma prawo do żądania 

naprawienia poniesionej szkody. 

9. Okres gwarancji i rękojmi ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw 

gwarancyjnych. 

10. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza umowa. 
§ 7 

Kary umowne 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest 

zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne: 

1) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do 

terminu ustalonego w niniejszej umowie lub na jej podstawie; 

2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i 

gwarancji - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad; 
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3) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 4 ust. 1; 

4) za każdy inny przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niż 

przewidziane w pkt 1) i 2) - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 4 ust. 1; 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — kara umowna w wysokości 2% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy stwierdzony 

przypadek; 

6) za każde nieprzedłożenie Zamawiającemu do uprzedniego zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

projektu jej zmiany — kara umowna w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych); 

7) za każde nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — kara umowna w 

wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych); 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w 

związku ze sprzeciwem Zamawiającego lub wezwaniem Zamawiającego - kara 

umowna w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy taki przypadek; 

9) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 5 czynności - 

kara umowna w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 

4 ust. 1 — za każdą osobę wykonującą czynności, wskazane w § 3 ust. 5 na innej 

podstawie niż umowa o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

2. Kary umowne naliczone z różnych tytułów podlegają sumowaniu, jednak łączna 

wysokość kar umownych nie może przekroczyć 35% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu zwłoki w zapłacie 

wynagrodzenia, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT, w 

wysokości odsetek ustawowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez 
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wcześniejszego wezwania do zapłaty, z wyłączeniem sytuacji, w której do potrącenia 

miałoby dojść w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia jego odwołania, o 

ile zdarzenie, w związku, z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

5. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego  

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających  

z naliczonych kar umownych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z tytułu przedłożonej faktury 

o wysokość kary umownej, określonej w wystawionej nocie obciążeniowej. 
§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się powierzać 

wykonanie części przedmiotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy 

zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa 

zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi być dostosowana 

do warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności 

w zakresie sposobu i terminów wykonania robót przez podwykonawców, ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy od ryzyka i następstw nieszczęśliwych 

wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialności 

oraz obowiązku zatrudniania osób, o którym mowa w § 3 ust. 5 na podstawie umowy o 

pracę. Umowa o podwykonawstwo musi również określać zasady odbiorów 

wykonanych robót zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie między 

Zamawiającym a Wykonawcą. Umowy o podwykonawstwo nie mogą bezpośrednio lub 

pośrednio naruszać interesu prawnego i finansowego Zamawiającego. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany, w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a którą zamierza zawrzeć, 

a także projektu jej zmiany, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem jej 

zawarcia. 

3. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien: 
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1) mieć formę pisemną, przy czym jego integralną częścią jest część dokumentacji 

technicznej zawartej w SWZ określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy; 

2) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

3) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli 

sposobu realizacji przez podwykonawcę powierzonej mu części przedmiotu 

zamówienia, 

4) nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą umową, 

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa 

w § 3 ust. 5-9. 

4. Łączna wartość umów o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie może 

przekroczyć wartości robót składających się na zakres prac, które mogą być powierzone 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i w żadnym wypadku nie może być 

wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, może 

zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia, w szczególności w przypadku niespełnienia 

wymagań określonych w SWZ lub ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższego niż 21 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o 

których mowa w ust. 18. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń w wyżej 

wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

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

zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub od otrzymania jej zmiany, może zgłosić w 

formie pisemnej sprzeciw do takiej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych 

w SWZ lub gdy przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia faktury 

lub rachunku, o których mowa w ust. 18. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu 
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przez Zamawiającego w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalsza Strona jest obowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zmianę tej umowy, w 

terminie 7 dni od jej zawarcia — z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów 

o wartości większej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złoty). Jeżeli termin 

zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, lub jej zmianie, jest dłuższy niż określony w ust. 18, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo odpis z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej określający sposób reprezentacji podwykonawcy i osoby upoważnione 

do jego reprezentacji. 

10. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, a także przedłożenie Zamawiającemu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte i terminowe 

wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy tak, jak za 

działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia własne. 

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest zobowiązany 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. 

12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzą 

podstawy wykluczenia podwykonawcy lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że roboty 

powierzone podwykonawcy są wykonywane nienależycie lub zachodzi ryzyko 
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niedotrzymania terminu ich wykonania. 

13. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, 

wobec tego podwykonawcy. 

14. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy: 

1) w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

2) wynagrodzenie, o którym mowa w lit. a. dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi; 

3) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

4) Strony ustalają, że w zakresie stosunków wewnętrznych odpowiedzialności 

solidarnej w stosunku do podwykonawców robót budowlanych, Zamawiający jest 

uprawniony do otrzymania od Wykonawcy zwrotu całości wypłaconego 

podwykonawcy wynagrodzenia. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o terminie zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 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. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Wynagrodzenie Wykonawcy powierzającego realizację części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcy lub podwykonawcom wypłacane jest po spełnieniu dodatkowo 

następujących warunków: 

1) podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru końcowego 

robót podpisany przez strony umowy podwykonawczej; 

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą wystawioną na rzecz 

Zamawiającego, oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

potwierdzające otrzymanie zapłaty należnego im wynagrodzenia oraz brak roszczeń 

z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo. W przypadku braku rzeczonego 

oświadczenia termin płatności wynagrodzenia rozpoczyna swój bieg dopiero od 

momentu złożenia przez Wykonawcę ww. oświadczeń; 

3) oświadczenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składającego je podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

4) Zamawiający dokona zapłaty całości należnego wynagrodzenia za odebrane 

protokolarnie od Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę 

ww. oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

18. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w 

ust.17 pkt 2, 3 i 4, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 

wynikających z zaległości płatniczych. W takim przypadku może dojść do zapłaty 

wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszych podwykonawców z 

zachowaniem procedur opisanych powyżej.  



 
Strona 16 z 25 

19. Faktury, do których nie zostaną dołączone oświadczenia, o których mowa w ust.17 pkt 

2, nie będą stanowiły podstawy roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego o 

dokonanie zapłaty wynagrodzenia. 

20. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

21. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

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

budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych. 

22. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach 

niniejszej umowy. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z 

postanowień umowy zawartych powyżej, upoważnia Zamawiającego do podjęcia 

wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich 

podwykonawców ustaleń umowy, aż do rozwiązania umowy z Wykonawcą z winy 

Wykonawcy włącznie. Prawo do rozwiązania umowy Zamawiający może wykonać w 

ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniach uzasadniających rozwiązanie. 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach 

przewidzianych przepisami prawa oraz w przypadku: 

1) niepodjęcia przez Wykonawcę realizacji obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od daty wprowadzenia na budowę; 

2)  niewykonania przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

zgodnie z § 2; 

3) przerwania przez Wykonawcę wykonania robót z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego — za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą — zaś 

przerwa będzie trwała dłużej niż 3 dni; 
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4) uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę Zamawiający dokonał co najmniej dwukrotnie bezpośredniej zapłaty 

na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonał 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 4 ust. 1; 

5) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiającego, nie 

przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy lub nie zwiększył wartości powyższego zabezpieczenia w związku 

ze zwiększeniem wartości przedmiotu zamówienia. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z uzasadnieniem i może 

zostać dokonane w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, stanowiącego 

podstawę odstąpienia. 

§ 10 
Nadzór 

1. Do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu umowy 

wyznacza się: 

1) ze strony Zamawiającego: Koordynatora Bohdana Wall, nr tel. 502-270-566 lub 

osobę przez niego upoważnioną; 

2) ze strony Wykonawcy: …………………….…………. nr tel. …………….……… 

2. O każdej zmianie osób wymienionych w ust. 1 druga Strona zostanie powiadomiona w 

formie pisemnej. Zmiana tych osób nie wymaga zmiany niniejszej umowy w formie 

aneksu. 
§ 11 

Ochrona danych osobowych 

1. Niniejsza umowa wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych podanych przez 

Wykonawcę.  

2. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, 02-784, ul. Jana Cybisa 7. 

3. Administrator powołał inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@ops-ursynow.pl 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, podanych przez Wykonawcę, jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest Wykonawca oraz podjęcie działań przed podpisaniem umowy, 
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2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego, który spoczywa na Administratorze, np. obowiązek archiwizacyjny, 

5. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę mogą być uprawnione 

podmioty publiczne, a także podmioty, które zwrócą się do Administratora z zapytaniem 

o udzielenie informacji zawierającej dane osobowe podane przez Wykonawcę, w trybie 

dostępu do informacji publicznej oraz inne podmioty, z którymi Administrator zawarł 

stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dostęp do 

danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest niezbędny do prawidłowej realizacji 

zawartych umów.  

6. Dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane przez cały czas, przez 

który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 

10 - letniego obowiązku archiwizacyjnego. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo wniesienia 

sprostowania co do treści podanych danych oraz inne prawa wynikające z art. 17-21 

RODO, pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych pozwalających na zrealizowanie 

prawa Wykonawcy.  

8. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, iż Administrator przetwarza dane 

w sposób niezgodny z wymogami prawa, Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i realizacji 

przedmiotu umowy. 

10. Dane osobowe podane przez Wykonawcę nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

§ 12 

Informacja publiczna 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 

2022r., poz. 902), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

§13 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku 
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do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniżej opisanym 

zakresie i przypadkach: 

1) zmiana terminu ukończenia robót: 

a) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami i zdarzeniami, w 

szczególności: 

I. w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie 

można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi, 

II. zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania 

zamiennych robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od 

wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - 

jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie 

pierwotnego terminu umownego, 

III. zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy, z 

przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy. 

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: 

I. wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

II. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności 

przewidzianych umową. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a) termin 

realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, 

nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

2) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej 
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lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, 

b) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, lub umożliwiające uzyskanie 

lepszej jakości robót, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

e) zmiany technologiczne prowadzące do: 

I. obniżenia kosztu wykonania robót bez uszczerbku dla jakości i 

funkcjonalności przedmiotu zamówienia, 

II. obniżenia kosztów użytkowania przedmiotu zamówienia, przy braku 

zmiany ceny końcowej, 

III. podniesienia wydajności, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w 

trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia, przy braku zmiany ceny 

końcowej; 

f) zlecenie robót koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i ocenie 

stanu technicznego terenu budowy, 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych, 

h) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności 

usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne 

zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 

i) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w 
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dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się 

konieczne, w szczególności zmiany spowodowane odmową wydania przez 

organ administracji decyzji lub wydaniem decyzji nieuwzględniającej w całości 

żądania wnioskodawcy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. b) możliwa 

jest w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, materiałów 

i technologii robót. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia 

odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Wartość zmiany 

wynagrodzenia zostanie ustalona z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny 

robót w ofercie Wykonawcy a w zakresie robót, dla których nie określono cen 

jednostkowych w ofercie Wykonawcy, z zastosowaniem czynników cenotwórczych 

nie wyższych od średnich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD 

obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym. 

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

SWZ; 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji maksymalnie 20% wartości brutto 

przedmiotu zamówienia; 

c) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu 

cywilnego, 

d) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 

w treści umowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. c), 

możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 

materiałów i technologii robót. W przypadku pkt ii zmiany mogą dotyczyć zakresu 

wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty 

odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. 

4) zmiana osób i podmiotów: 

a) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku 

zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy, 

b) Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę 
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podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 

zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez 

Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu 

realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego 

Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże 

spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. 

2. Przesłanki określone w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie 

są podstawą do żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez 

Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego 

wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. 

Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę. 

4. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienie okoliczności 

wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy, celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania 

zobowiązań, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, tj. kwotę ………….………………… zł 

(słownie: ………………………………………………zł) w formie ……………….…………. 

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie: 

1) 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia w wysokości 70% wartości zabezpieczenia; 

2) nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady w wysokości 30% 

wartości zabezpieczenia. 

3. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie umownym lub 

nie został sporządzony protokół odbioru końcowego, w terminie ważności 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, najpóźniej na 

5 dni roboczych przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest 
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przedłużyć obowiązującą gwarancję lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję lub 

poręczenie, lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na okres 

niezbędny do zakończenia umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu 

przysługuje prawo podjęcia zabezpieczenia lub wystąpienia z wezwaniem do zapłaty 

zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania 

umowy, a także do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od 

wystąpienia przesłanki do rozwiązania umowy. 

§ 15 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

1. Zamawiający wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego przed przekazaniem terenu 

robót Wykonawcy. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał swoje obowiązki i uprawnienia, 

zgodnie z zakresem kompetencji wynikającym z Umowy, przy zachowaniu zasad i 

wymogów określonych przepisami, w tym ustawą Prawo budowlane. 

3. W przypadku, gdy niezbędne będzie podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres 

uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, wiążących ustaleń i rozstrzygnięć 

dokona Zamawiający. 

4. Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego mogą mieć formę 

pisemną lub ustną. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje stosownych wpisów do 

dziennika budowy. 

5. Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostęp do miejsc, 

gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich żądanych danych 

lub informacji. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do nadzoru i kontroli 

wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy lub zastosowania 

na potrzeby realizacji Umowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego może domagać się 

przeprowadzenia badań, ekspertyz i innych czynności sprawdzających, jeżeli uzna, że 

jest to niezbędne dla oceny prawidłowości realizacji zobowiązań Wykonawcy 

określonych niniejszą umową. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę 

i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane 

próbki materiałów do zbadania ich jakości. Koszt przeprowadzenia badań jakości ponosi 

Wykonawca. 
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6. Inspektor Nadzoru oraz Zamawiający ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe 

polecenia, rysunki i instrukcje, jakie uznają za konieczne dla zgodnego z Umową 

wykonania robót lub usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca 

ma obowiązek dostosować sposób wykonywania robót do rysunków, instrukcji i poleceń 

inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku 

do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej 

pracy, lub których obecność na terenie robót jest uznawana przez niego za niepożądaną 

z uwagi na bezpieczeństwo lub dbałość o prawidłowe wykonywanie robót. 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników wymagają zgody Stron oraz 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów mogących 

wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy. W przypadku 

niemożności osiągnięcia porozumienia spór rozstrzygać będzie Sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). 

4. Strony oświadczają, iż są należycie umocowane do zawarcia i wykonania niniejszej 

Umowy i nie jest wymagana odrębna zgoda lub czynność innej osoby lub organu. 

5. Strony oświadczają, że okazały sobie przy podpisywaniu niniejszej Umowy stosowne 

dokumenty, wykazujące ich tożsamość i potwierdzające prawidłową reprezentację, 

uprawniającą do zawarcia niniejszej Umowy. 

6. Jeśli w dowolnym czasie jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się lub 

stanie bezprawne, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania w jakimkolwiek 

aspekcie na mocy dowolnego prawa jakiejkolwiek jurysdykcji, nie będzie to miało 

żadnego wpływu na ważność czy możliwość egzekwowania pozostałych postanowień 

niniejszej Umowy. 

7. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia wynikające z niniejszej Umowy, Strony mają 

obowiązek doręczać sobie nawzajem listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na 

wskazane na wstępie adresy. Przesyłkę nadaną pod adresy podane na wstępie 
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niniejszej Umowy (a w razie ich zmiany, te adresy, o których powiadomiono na piśmie 

drugą stronę), uznaje się za doręczoną, jeżeli adresat mógł się zapoznać z jej treścią 

bez względu na to, czy została ona przyjęta, zwrócona, awizowana, czy też odmówiono 

jej przyjęcia z jakichkolwiek przyczyn. Za dzień doręczenia uznaje się dzień wskazany 

przez właściwy urząd pocztowy jako dzień doręczenia, upływu terminu odbioru na 

podstawie drugiego awizowania lub odmowy przyjęcia przesyłki. O wszelkich zmianach 

adresu Strony są obowiązane natychmiast wzajemnie się poinformować listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Brak zawiadomienia drugiej Strony o 

zmianie adresu będzie powodować uznanie za skuteczne doręczenie, przesyłki nadanej 

na ostatnio znany adres drugiej Strony. 

8. Niniejsza Umowa nie może być interpretowana jako ustanawiająca jakiekolwiek inny 

stosunek prawny lub uprawnienia, niż przewidziane wprost niniejszą Umową. 

9. Strony ustalają, że niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim i ten język 

jest właściwym do jej interpretacji. 

10. Załączniki do niniejszej Umowy Strony uznają za integralną część niniejszej Umowy, 

pozostające w bezpośrednim i ścisłym związku z istnieniem Umowy. W razie 

wątpliwości postanowienia zawarte w załącznikach należy rozumieć i interpretować w 

świetle postanowień niniejszej Umowy. 

11. Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

12. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia, 

2. Oferta Wykonawcy. 

Wykonawca       Zamawiający 

 

 

………………………………….               ……………………………… 


