
Załącznik 2 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy
(Projekt umowy)

zawarta w dniu …………….2018 r. w Szemudzie pomiędzy:

Gminnym  Przedsiębiorstwem  Komunalnym  Szemud  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Szemudzie  (84-217) 

ul. Obrońców Szemuda  2A,  wpisanym do  rejestru  przedsiębiorców prowadzonego  przez  Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000647015, Kapitał zakładowy w wysokości 33 996 000,00 zł,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: Andrzeja Rószkowskiego – Prezesa Zarządu

a

............................................ z siedzibą w .........................., NIP: .......................... / PESEL:  ..........................,

zarejestrowana w ......................................, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

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

Zważywszy, że:

(A) Zamawiający, podpisał z Inwestorem – Gminą Szemud, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13,  

84-217  Szemud,  umowę  wykonanie  zadania  inwestycyjnego  p.n.:  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej 

w miejscowości Koleczkowo w Gminie Szemud - Kontrakt 2” („Zadanie Inwestycyjne”);

(B)  W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  Regulaminem 

udzielania  zamówień  przez  Gminne  Przedsiębiorstwo  Komunalne  Szemud  Sp.  z  o.o.  (stanowiącym 

Załącznik do Zarządzenia nr 2/2018 Prezesa Zarządu z dnia 12.04.2018 r.), oferta Wykonawcy, stanowiąca 

integralną część niniejszej Umowy, została uznana za najkorzystniejszą;

(C)  Zamawiający  zamierza  powierzyć  Wykonawcy,  część  robót  budowlanych  realizowanych  w  ramach 

zadania inwestycyjnego, o którym mowa powyżej w lit. A);

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca oświadcza, iż ma pełną świadomość i akceptuje fakt, iż niniejsza Umowa podwykonawcza 

(„Umowa”)  zawarta zostaje  w ramach realizowanego przez Zamawiającego na rzecz Inwestora Zadania 

Inwestycyjnego.

2.  Umowa niniejsza  zostaje  zawarta  na  podstawie  oferty  Wykonawcy,  która  została  złożona  w  ramach 

przeprowadzonego  przez  Zamawiającego  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  nr  6/2018 

na wykonanie w ramach Zadania Inwestycyjnego robót budowlanych opisanych w § 2.

§ 2

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  na  rzecz  Zamawiającego  robót  budowlanych  w  ramach 

Zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koleczkowo w Gminie Szemud - 
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Kontrakt 2”.

2. Przedmiotem umowy jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie, ul. Lipowa [dz. 399, 252/22, 

252/8 obręb Koleczkowo], w tym:

  –  sieć kanalizacji sanit. DN200 L= 298 m,

  –  odgałęzienia kan. sanit. ( do granicy działek/posesji ) o łącznej dług. 139 m,

  –  odtworzenie nawierzchni drogowej z kruszywa kamienno – żwirowego – ok. 600 m2.

3.  Szczegółowy  zakres  robót  stanowiących  przedmiot  niniejszej  Umowy jest  określony  w  Dokumentacji  

Projektowej  (projekt  budowlany,  specyfikacje  techniczne  oraz  kosztorys  ofertowy),  w  zakresie  objętym 

niniejszą umową oraz w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

4.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  stosowne  uprawnienia  i  spełnia  wszystkie  wymogi  niezbędne 

do wykonania robót zgodnie z Umową.

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 

normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, 

dobrą jakością i właściwą organizacją.

6. Wykonawca oświadcza, że dokładnie zapoznał się z dokumentacją, dokonał dokładnych oględzin miejsca 

wykonania robót, zwanego dalej terenem budowy oraz zaznajomił się z lokalnymi warunkami i niniejszym 

wyklucza wniesienie ze swej strony jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieprzewidzianych warunków na terenie 

budowy oraz braków kosztorysowych.

7.  Wykonawca  wskazał,  że  zadanie  będzie  wykonywał  przy  pomocy  Podwykonawców / nie  będzie 

wykonywał przy pomocy Podwykonawców*.

* - niepotrzebne skreślić

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy protokołem 

zdawczo – odbiorczym.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy – w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia robót: do 31.10.2018 r.

§ 5

1. Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi wraz z podatkiem VAT 

kwotę ryczałtową w wysokości: ........................ zł brutto (słownie: .........................................).

2.  Kwota  określona ust.  1  została  podana w formie  ryczałtu.  W związku  z powyższym wynagrodzenie, 

o którym  mowa  w §  4  ust.  1  zawiera  wszelkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania  przedmiotu  umowy 

wynikające  wprost  z  Dokumentacji  projektowej,  jak  również  w  niej  nie  ujęte,  a  bez  których  nie  można 

wykonać zamówienia, w tym m. in. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowania placu 

budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, 

odtworzenia dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, projektu organizacji robót, prac geodezyjnych i inne 

czynności  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  w tym  roboty  niezbędne do  prawidłowego 
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wykonania przedmiotu zamówienia, a wprost nie ujęte w dokumentacji  projektowej. Ceny robót nie będą 

podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, poza zakresem umownym, wykonywane mogą być jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia albo konieczność zapobieżenia awarii.

§ 6

1.  Faktura  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  uregulowana  będzie  po  dokonaniu  odbioru  końcowego 

w  terminie  do  30  dni  od  daty  jej  otrzymania  przez  Zamawiającego  wraz  z  potwierdzonym  przez 

koordynatora – zgodnie z zasadami określonymi w § 15 niniejszej umowy – protokołem odbioru wykonanych 

robót w 100 %, [z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 1 ppkt a)].

2. Termin zakończenia robót ustala się zgodnie z postanowieniami umowy i nie później niż w danym dniu 

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego następujące dokumenty:

1)  zgłoszenie  o  gotowości  wykonanych  robót  do  odbioru  potwierdzonych  przez  kierownika  budowy 

i  koordynatora wraz z dokumentami niezbędnymi do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy,  

o którym umowa w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

2)  oświadczenie  Podwykonawcy,  że  świadczenia,  które  będą  rozliczane  przyszłą  fakturą  zostały 

wykonane  bez  udziału  Podwykonawców  [lub  przy  udziale  jedynie  Podwykonawców  zgłoszonych 

Zamawiającemu].

3. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie płatne na konto Wykonawcy nr:

....................................................................................................................... [lub Podwykonawcy na zasadach  

i w przypadkach określonych niniejszą Umową].

4.  Wykonawca nie  może bez zgody Zamawiającego przelewać wierzytelności  wynikających  z  niniejszej  

umowy na rzecz osób trzecich.

§ 7

1. Rozliczenie finansowe nastąpi jednorazowo, po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu 

umowy.

2. Wykonawca do faktury, pod rygorem wstrzymania płatności, zobowiązany jest złożyć n/w dokumenty:

1) W przypadku realizacji przedmiotu umowy lub rozliczanej przy udziale Podwykonawców:

a) dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub

b) polecenie dokonania cesji na rzecz Podwykonawcy, w oparciu o wcześniej zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę przelewu wierzytelności; w takim przypadku Zamawiający zapłaci należność 

przypadającą  Podwykonawcy  bezpośrednio  na  jego  rachunek  a  należność  wynikająca  z  faktury, 

po  pomniejszeniu o kwoty przelane na rachunek Podwykonawców zostanie przekazana na rachunek 

Wykonawcy;

2) pisemne potwierdzenie polecenia cesji przez Podwykonawcę.

3. W przypadku wstrzymania płatności Wykonawcy z powodu niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z ust. 2, Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki ani żadne inne 

odsetki.

4. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust.  2 pkt 1), 
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Zamawiający przekaże Wykonawcy pismo zawierające:

1) wezwanie do uzupełnienia w/w dokumentów w wyznaczonym terminie,

2) informację,  że w przypadku nieuzupełnienia  w/w dokumentów,  Zamawiający uzna, że Wykonawca 

uchyla się od obowiązku zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia,

3) informację dotyczącą zamiaru dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy wraz z uzasadnieniem,

4) informację  odnośnie  możliwości  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  pisemnych  uwag  dotyczących 

zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,  wraz  ze  wskazaniem  terminu 

składania tych uwag, nie krótszego niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 pkt 4, we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiające może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli ten wykaże niezasadność takiej  

zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku 

istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w ust. 6, jeżeli  

Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6.  Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego 

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 przez Wykonawcę.

7.  W  tym  celu  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego 

Wykonawcy.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie  bez  odsetek  należnych 

Podwykonawcy.

8.  W przypadku  zaistnienia  okoliczności  określonej  w ust.  6  i  7  Zamawiający  naliczy  Wykonawcy karę  

umowną określoną w § 14 ust. 1. pkt c).

9.  Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do potrącania  z  wynagrodzenia  należnego Wykonawcy z  tytułu 

realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.

§ 8

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią 

wskazaną w opisie technicznym.

§ 9

1. Wykonawcę obciążają  koszty  utrzymania  budowy oraz konserwacji  urządzeń obiektów tymczasowych 

na terenie budowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  strzec  mienia  wymienionego  w  protokole  przekazania  placu  budowy, 

zabezpieczyć i  oznakować roboty,  dbać o stan techniczny i  prawidłowość oznakowania przez cały czas 
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realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

3. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych (w tym poprzez zapewnienie sterowania ruchem pojazdów) oraz będzie usuwał i składował 

wszelkie  urządzenia  pomocnicze,  zbędne  materiały,  odpady  i  śmieci  oraz  niepotrzebne  urządzenia 

prowizoryczne.

4. Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  uporządkować  teren  budowy  i  przekazać  go 

Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

2.  Na każde żądanie Zamawiającego lub koordynatora Wykonawca obowiązany jest  okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania,  

na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

4. Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

5.  Jeżeli  Zamawiający  zażąda  dodatkowych  badań,  które  nie  były  przewidziane  niniejszą  umową, 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań 

okaże się,  że zastosowane materiały,  bądź wykonane roboty,  są niezgodne z Umową,  to  koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

§ 11

1. Wykonawca przyjmuje na siebie w szczególności następujące obowiązki szczegółowe:

a) informowania Zamawiającego, o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 

7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

b)  uprzedniego  informowania  Zamawiającego o  terminie  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających 

zakryciu; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

–  będzie  zobowiązany do odkrycia  robót lub wykonania  otworów niezbędnych do zbadania robót, 

a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego,

–  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót – naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu 

poprzedniego.

2. Wszelkie okoliczności dot. realizacji umowy muszą być dla celów dowodowych potwierdzane w formie 

pisemnej.

3. Wykonawca zapewni zatrudnienie (w ramach wynagrodzenia o jakim mowa w § 5), na okres wykonania 

prac stanowiących przedmiot umowy i usuwania wad:

1) osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do dozorowania robót budowlanych,

2) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla odpowiedniego 

i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z warunków umowy,

3) Podwykonawców (w przypadku  udziału  Podwykonawców w wykonywaniu  przedmiotu  zamówienia) 

posiadających personel o  kwalifikacjach opisanych w pkt 1 i 2, na warunkach określonych w niniejszej 

umowie.
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4.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż 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

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona 

poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela 60/72/84* – miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty i wbudowane 

materiały.

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. Okres rękojmi Strony ustalają na 60/72/84* – miesięcy.

4. Termin rękojmi i gwarancji biegną od dnia odbioru końcowego i trwają tyle samo.

* właściwa wartość określona przez Wykonawcę pozostanie, pozostałe zostaną usunięte z umowy.

§ 13

1.  Każdorazowy zamiar  zawarcia  umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane 

objęte niniejszą umową musi być poprzedzony wyrażeniem pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie 

umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą.

2.  Wykonanie  części  zamówienia  przez Podwykonawców nie  zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.

4.  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 roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

5. Wykonawca,  Podwykonawca  oraz  dalszy  Podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę 

o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia, o którym 

mowa  w  §  1  niniejszej  umowy,  jest  zobowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  przedstawić  

Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą, przy czym Podwykonawca 

i dalszy Podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiający, w ciągu 14 – dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 5, może zgłosić 

pisemne  zastrzeżenia,  jeżeli  nie  spełnia  ona  wymagań  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego 

paragrafu. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy.

7.  Wykonawca,  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  na roboty budowlane,  o  których 

mowa w § 1 niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przekazania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 

niniejszego paragrafu.

9.  Za  zaakceptowaną  umowę  o  podwykonawstwo  na  roboty  budowlane  Zamawiający  uzna  umowę 

spełniającą łącznie następujące warunki:

a) umowa  zostanie  przedłożona  Zamawiającemu  w  postaci  kopii  poświadczonej  za  zgodność 

z oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z zapisami ust. 7 niniejszego 

paragrafu,

b) umowa spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c)  umowa  przewiduje  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy 

zgodnie z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu,

d) umowa, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu.

10.  Za  zaakceptowaną  umowę  o  podwykonawstwo  na  dostawy  i  usługi  Zamawiający  uzna  umowę 

spełniającą łącznie następujące warunki:

a)  umowa  zostanie  przedłożona  Zamawiającemu  w  postaci  kopii  poświadczonej  za  zgodność 

z oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia i uwzględniać będzie zapisy ust. 7 

niniejszego paragrafu,

b) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgodny 

z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu,

11.  W przypadku  umów o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem są  dostawy  lub  usługi,  jeżeli  termin 

zapłaty  wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż  określony  w  ust.  4,  Zamawiający  informuje  o  tym  Wykonawcę 

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej.

12.  W przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego 

Podwykonawcę  wynagrodzenia  wymagalnego  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy, 

Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na ich rzecz. Płatność bezpośrednia na rzecz Podwykonawców 

lub  dalszych  Podwykonawców będzie  dokonana  pod  warunkiem,  że  zawarli  oni  zaakceptowaną  przez 

Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  zawarli, 

przedłożoną  Zamawiającemu  i  uznaną  za  zaakceptowaną,  umowę  o  podwykonawstwo  na  dostawy 

lub usługi.

13. Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po zawarciu 

przedłożonej Zamawiającemu i uznanej za zaakceeptowaną umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi,  uwzględniającej wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 niniejszego 

paragrafu.

14.  Bezpośrednia  zapłata,  o  której  mowa  w  ust.  12  obejmuje  wyłącznie  wymagalne  wynagrodzenie, 

bez odsetek za opóźnienie.

15.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  informuje  Wykonawcę  robót  o  zgłoszeniu 

z  żądaniem  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  zamówienia  na  roboty  budowlane  dokonania 
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bezpośredniej zapłaty, o jakiej mowa w ust. 12.

16. Wykonawca może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji, o jakiej mowa  

w ust. 15, zgłaszać pisemne uwagi dotyczące zasadności zgłoszonego żądania płatności. Brak przedłożenia  

uwag w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako akceptacja zasadności  danej  płatności  na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

17.  W przypadku  zgłoszenia,  we  wskazanym terminie,  uwag,  co  do  zasadności  bezpośredniej  zapłaty,  

Zamawiający może:

1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub 

dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego,  co  do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19.  Zamawiający  dokona bezpośredniej  zapłaty,  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy, 

w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej 

za uzasadnioną.

20. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich  za  wykonanie  robót  budowlanych  oraz  dostaw i  usług  koniecznych  do  ich  realizacji  jest 

ograniczona wyłącznie do wysokości  kwoty należności  za wykonanie  tych prac,  wynikającej  z niniejszej  

umowy.

21. Złożenie Zamawiającemu kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowy o podwykonawstwo 

na dostawy i usługi, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w terminie przekraczającym 7 dni od daty  

jej zawarcia, powoduje wyłączenie obowiązku dokonania bezpośredniej płatności.

22.  Umowa  o  podwykonawstwo  oraz  wszelkie  jej  zmiany  muszą  określać  termin  realizacji  przedmiotu 

umowy, który nie może być on dłuższy niż termin realizacji określony w umowie – dla danego zakresu – 

zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.

23. Termin zakończenia odbioru prac zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zakończenia i  zgłoszenia prac,  

dostaw i usług do odbioru przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

24. Odbiór prac wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie może być późniejszy 

niż odbiór prac od Wykonawcy przez Zamawiającego.

25. W umowie o podwykonawstwo należy precyzyjnie określić zakres prac powierzony Podwykonawcy.

26. W umowie o podwykonawstwo należy wskazać wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, z następującymi zastrzeżeniami:

1)  wynagrodzenie  Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy za  wykonanie  danego zakresu  robót 

nie  może być wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu robót w umowie 

Zamawiającego z Wykonawcą,
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2)  ceny jednostkowe określone  w kosztorysie  stanowiącym załącznik  do umowy o podwykonawstwo 

nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie będącym załącznikiem do umowy 

Zamawiającego z Wykonawcą,

3)  w przypadku  umów o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem są  dostawy i  usługi  musi  zawierać 

postanowienia dotyczące wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres powierzany do wykonania 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wartości wycenionej za ten zakres 

w kosztorysie będącym załącznikiem do umowy Zamawiającego z Wykonawcą.

27. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług,  które  stanowią  część niniejszego zamówienia  określonego umową zawartą  pomiędzy 

Zamawiającym  a  Wykonawcą.  W  przypadku  dostaw,  jako  termin  dostaw  należy  rozumieć  termin 

wbudowania dostarczonego materiału w obiekt będący przedmiotem zamówienia. Powyższy fakt musi być 

potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru.

28. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie zapłaty przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od Wykonawcy 

lub  Podwykonawcy,  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  o  podwykonawstwo,  od  zapłaty  przez 

Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  odpowiednio  od  zapłaty  przez  Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy;

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

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;

3) sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty,  uniemożliwiającego  rozliczenie  tych  robót  pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą, na podstawie umowy;

4) zezwalających  na  cesję  wierzytelności  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  na  rzecz 

Wykonawcy bez zgody Zamawiającego.

29.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody na  potrącanie  kwot,  tytułem zabezpieczenia  należytego  wykonania 

umowy oraz kar umownych, z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

30.  Powyższy  tryb  udzielenia  zgody  będzie  mieć  zastosowanie  do  wszelkich  zmian,  uzupełnień  oraz 

aneksów do umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

31.  Zlecenie  wykonania  części  robót  Podwykonawcom  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy  wobec 

Zamawiającego za wykonane zamówienia.  Wykonawca jest  odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz 

osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, jak za własne. 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  żądania  usunięcia  z  terenu  budowy  każdego  z  pracowników 

Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy, przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy, dali powód 

do uzasadnionych skarg.

32. Na  wniosek  Zamawiającego,  w  terminie  przez  niego  wskazanym,  Wykonawca  dostarczy 

Zamawiającemu  szczegółowe  informacje  dotyczące  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców: 

w  zakresie  rozmiaru  prac  powierzonych,  zakresu  prac  wykonanych,  faktur  wystawionych  przez 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na 

ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.

33. Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  albo  odsunięcia  Podwykonawcy,  jeżeli  sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
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dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

34. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

35. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy 

z Podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum. W przypadku, 

w  którym  Wykonawcą  jest  konsorcjum,  każdy  z  członków  konsorcjum  odpowiada  solidarnie  wobec 

Zamawiającego  za  zobowiązania  pozostałych  członków konsorcjum wobec  Podwykonawców i  dalszych 

Podwykonawców.

36.  Niezastosowanie  się  przez  Wykonawcę  do  wymogów określonych  w  niniejszym  paragrafie  Umowy 

stanowi  podstawę  do  natychmiastowego  usunięcia  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  przez 

Zamawiającego  lub  żądania  od  Wykonawcy  usunięcia  przedmiotowego  Podwykonawcy  lub  dalszego 

Podwykonawcy  z  terenu  budowy  oraz  skutkuje  powstaniem  prawa  do  odstąpienia  od  Umowy  przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie określonym w § 18.

§ 14

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a)  za  nieterminowe  zakończenie  realizacji  przedmiotu  umowy,  w  wysokości  0,5%  wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego 

w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

b) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie udzielonej rękojmi za wady oraz gwarancji 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

a  w  przypadku  opóźnienia  dłuższego  niż  7  dni  Zamawiający  może  zlecić  usunięcie  wad  innemu 

podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę,

c) brak  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,  w  wysokości  2% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

d) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane,  lub projektu  jej  zmian,  w wysokości  2,0% wynagrodzenia,  o którym mowa w § 5  ust.  1  

za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

e) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodnością z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej  

zmiany, w wysokości  2,0% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.  1 za każde stwierdzone tego 

rodzaju zdarzenie,

f) braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,  w  wysokości  2,0% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,

g) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 ust.  1 oraz Wykonawca naprawi  ewentualne szkody wynikłe  z  nie  wykonania  

przedmiotu umowy.

2.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  winy  Zamawiającego,  Zamawiający  zapłaci  karę  umowną 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
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4.  W  razie  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  

Zamawiający będzie uprawniony do łącznego naliczania kar wskazanych w ust. 1.

5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

§ 15

1. Odbiór końcowy oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem 

koordynatora.  Zamawiający  przystąpi  do  odbioru  końcowego  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  

pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)  jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  i  jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodne 

z  przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy 

po raz drugi.

c) Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia  

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

d) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

e) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności  

ujawniono  istnienie  takich  wad,  które  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie 

z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 16

1. Zmiany w umowie będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą dotyczyć:

a) terminu wykonania zamówienia,

b) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,

c) zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy/Podwykonawcy.

d) zmiany Podwykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy.

2. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

a) przerwy realizacji  zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, w tym przedłużanie terminów 

wydania  przez  organy  administracji  lub  inne  podmioty  wymaganych  badań,  ekspertyz,  uzgodnień 

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

b)  konieczności  wykonania  prac  dodatkowych,  które  będą  niezbędne  dla  prawidłowej  realizacji  

przedmiotu zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty,

c) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:

a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki 

podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną robotę; w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie 

zostanie  ustalone  z  uwzględnieniem  stawki  podatku  wynikającej  z  obowiązujących  przepisów, 
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przy niezmienionym wynagrodzeniu netto;

b) konieczności  wykonania  prac  dodatkowych,  które  będą  niezbędne  dla  prawidłowej  realizacji  

przedmiotu zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty – przy czym 

każdorazowo wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, sporządzane będą na podstawie 

protokołu konieczności, w drodze aneksu

c) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nie może nastąpić w przypadku wprowadzenia robót 

zamiennych w zakresie ± 2 % wartości zamówienia przy czym wprowadzenie robót zamiennych może 

nastąpić  z  przyczyn  o  charakterze  technologicznym,  jeżeli  wprowadzenie  robót  zamiennych  jest 

konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia 

w  stosunku  do  przedmiotu  określonego  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz 

wynikającego  z  treści  oferty  lub  jeżeli  roboty  zamienne  uzasadnione  są  koniecznością  zwiększenia 

bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią proces budowlany; warunkiem zmiany postanowień 

umownych  jest  rzetelne  udokumentowanie  konieczności  jej  przeprowadzenia  w  formie  protokołu 

konieczności  sporządzonego  przez  kierownika  robót,  akceptowanego  przez  inspektora  nadzoru 

lub Zamawiającego.

4. Warunki dokonywania zmian, o których mowa w ust. 1 –3:

a) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, z wykazaniem, że nie była ona 

znana i możliwa do przewidzenia w chwili zawierania umowy,

b) w  formie  pisemnego  aneksu  podpisanego  i  zaakceptowanego  przez  obie  Strony  do  umowy 

pod rygorem nieważności takiej zmiany,

c) Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany osób określonych w ust. 7, na inne, spełniające warunki  

określone w umowie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

5. Zmiany nieistotnych postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Zmiana  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  odniesieniu  do  robót  zamiennych/zaniechanych 

w przypadku, o którym mowa w ust. 4 – ustalona zostanie według następujących zasad (podstawą kalkulacji  

będą):

 –  ceny materiałów i  sprzętu  nie  będą wyższe  niż  średnie  ceny publikowane przez aktualny kwartalnik 

SEKOCENBUD lub ORGBUD na czas ich wbudowania i wykorzystania, a dla materiałów specjalistycznych 

wg faktur zakupu,

 –  nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNNR), a dla robót specjalistycznych 

wg kalkulacji własnej.

§ 17

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) roboty instalacyjne (inżynieryjne) wod – kan,

b) roboty drogowe.

2.  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  punkcie  1  czynności.  Zamawiający 
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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, 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. 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 punkcie 1 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 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  1997  r. 

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;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,2% całkowitej wysokości wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy wskazanej wyżej w § 5 ust.  1 umowy za każdy dzień opóźnienia.  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.

5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
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Pracy.

§ 18

1. Oprócz  wypadków  wymienionych  w  treści  Tytułu  XV  Księgi  trzeciej  Kodeksu  cywilnego  Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

a)  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach w razie  wystąpienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

b) w przypadku zajęcia rachunku bankowego Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn,

d) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni.

e) rozwiązania  umowy  o  wykonanie  Zadania  inwestycyjnego  zawartej  pomiędzy  Inwestorem 

a Zamawiającym.

3.  Odstąpienie  od  Umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego 

oświadczenia  i  powinno  zawierać  uzasadnienie.  Zawiadomienie  powinno  być  przekazane  Wykonawcy 

co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a)  w terminie  siedmiu  dni  od daty  odstąpienia  od Umowy,  Wykonawca przy  udziale  Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, 

która odstąpiła od Umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez  niego  do  realizacji  innych  robót  nieobjętych  niniejszą  Umową,  jeżeli  odstąpienie  nastąpiło 

z przyczyn niezależnych od niego.

5.  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  odbioru  przez  Zamawiającego  roboty  przerwane  oraz  roboty 

zabezpieczające,  jeżeli  odstąpienie  od  Umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi 

odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 

jest do:

a)  dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  do  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały 

wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji  lub urządzeń określonych w ust.  4 pkt.  c niniejszego paragrafu 

Umowy,

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
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§ 19

1. W razie  sporu  na tle  wykonania  niniejszej  Umowy o  wykonanie  robót  Wykonawca jest  zobowiązany 

przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania negocjacyjnego.

2. Wniosek  o  negocjacje  wykonuje  się  poprzez  pisemne  skierowanie  konkretnego  roszczenia 

do Zamawiającego.

3. Zamawiający  ma  obowiązek  pisemnego  ustosunkowania  się  do  zgłoszonego  przez  Wykonawcę 

roszczenia w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia.

4. W  razie  odmowy  przez  Zamawiającego  uznania  roszczenia  Wykonawcy,  względnie  nie  udzielenia 

odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia  

na drogę sądową.

5. Właściwym  do  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  Umowy  jest  właściwy 

dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 21

Umowę  niniejszą  sporządza  się  w  trzech  egzemplarzach,  w  tym:  2  egzemplarze  dla  Zamawiającego, 

1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                                               Zamawiający 
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