
Załącznik nr 2 do SWZ 
 

Umowa Nr ……………….. 

zawarta w dniu ....................... 2021 r. pomiędzy Gminą Wysokie Mazowieckie mającą siedzibę 

w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A reprezentowaną przez Pana Krzysztofa 

Krajewskiego – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Pana Wojciecha Ryszarda 

Piekutowskiego – Skarbnika Gminy zwaną dalej "Zamawiającym"  

a ................................................................................ NIP.................................................................. 

 reprezentowanym przez : .................................................. zwaną dalej “Wykonawcą”, 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

podstawowym przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawa zamówień publicznych, 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w 

miejscowości Brzóski-Falki”. 

Wymagany zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

techniczną, przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy 

Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty towarzyszące do wykonania 

których zobowiązany jest Wykonawca: 

1) urządzenie placu budowy,  

2) zabezpieczenie istniejących przewodów kolidujących z nowobudowanymi. 

 

§ 2 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy; 

- zapewnienie na swój koszt nadzoru; 

- odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 7; 

- terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

- prowadzenie robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 

techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi; 

- zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz 

ppoż.; 

- wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy; 

- dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób 

dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu – 

jeśli wynika to z dokumentacji technicznej - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w 

trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy; 

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy; 



- dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

- po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy 

będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 

Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń; 

- kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy 

wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do 

odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie 

trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 

technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia. 

- na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów przeznaczonych do budowy: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów na 

terenie budowy, a także sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac przy realizacji zamówienia przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli Wykonawcy w tym zakresie (wykaz pracowników 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia stanowi załącznik do niniejszej 

umowy). 

 

§ 3 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót; 

1) termin przekazania placu budowy wraz z dokumentacją techniczną – do 7 dni od daty 

podpisania umowy 

2) termin zakończenia robót wraz z kompletem wymaganych dokumentów 2 miesięcy od 

daty zawarcia umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu 

niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

2) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez 

Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia, 

3) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej 

(usunięcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych), 

4) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych niezbędnych do 

zakończenia przedmiotu umowy, w tym wynikających z korekty dokumentacji projektowej,  

5) zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminowe zakończenie 

przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, 

atmosferyczne (w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, 

uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia), kolizje z sieciami infrastruktury 

technicznej,  

6) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego lub 

dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 



Zamawiającego na terenie budowy, 

7) działania siły wyższej. 

3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgadniają nowe 

terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu. 

 

§ 4 

1. Zamawiający wyznaczył osoby pełniące nadzór nad realizacją inwestycji (czytaj dalej: 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego): Pana/ią ..................................................................................; 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektorów nadzoru i zobowiązuje się do 

niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. 

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ....................................................... 

4. Kierownik budowy oraz kierownicy robót zobowiązują się do wypełniania swych 

obowiązków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.  

5. Ewentualna zmiana kierownika budowy lub kierownika robót wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający zaaprobuje każdą proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie 

wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same 

lub wyższe niż personelu podstawowego. 

7. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która 

należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to 

Wykonawcy zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie 

miała żadnego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.  

§ 5 

1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w kwocie: 

- brutto ........................ (słownie:.............................złotych) z …….% stawką VAT,  

- netto …………………..(słownie:…………………). 

2. Strony ustalają, że wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 odbywać się będzie na 

podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru wykonanych robót, 

potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

3. Zamawiający dokona płatności przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………, 

w terminie do ………... dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury wraz z 

kompletem wymaganych dokumentów. 

4. W razie opóźnienia w zapłacie, strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za 

każdy dzień zwłoki.  

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie w następujących przypadkach; 

1) ustawowej zmiany stawki VAT w okresie realizacji umowy – dotyczy wynagrodzenia za 

roboty, których nie zafakturowano na dzień wejścia w życie przepisów o zmianie VAT, 

2) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego wskutek zlecenia przez Zamawiającego wykonania 

robót koniecznych oraz wynikających z korekt dokumentacji projektowej (usuniecie wad 

projektu). 

3) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia 

obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy 

zakresu rzeczowo-finansowego robót, 

 

§ 6 

1. Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na siedem 

dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, lecz nie później niż w terminie określonym w § 3 

ust. 1 pkt 2, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 



2. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przekazuje 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, celem sprawdzenia, dokumenty odbiorowe m.in. 

oświadczenie kierownika budowy, operat kolaudacyjny, itp. 

3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie 

całości robót objętych umową, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Brak potwierdzenia Inspektora Nadzoru osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

stanowi podstawę odmowy Zamawiającego do przystąpienia do czynności rozpoczynających 

odbiór. 

5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uczestniczenia w czynnościach odbioru robót. 

6. Uchylanie się przez Wykonawcę od obowiązku o którym mowa w ust. 7 stanowi podstawę 

do przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru bez Wykonawcy 

7. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

sprawdzoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentację powykonawczą wraz z 

niezbędnymi dokumentami, takimi jak: zatwierdzona w Starostwie Powiatowym 

inwentaryzacja geodezyjna, protokoły odbiorów, instrukcje obsługi, atesty i zezwolenia 

dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem 

pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających 

użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub 

usterek. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, 

a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony. 

 

§ 7 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na 

zasadach określonych w ust. 2-6 niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony 

od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego za roboty, od których wykonania odstąpiono.  

e) za wykonywanie prac przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień takiej pracy x liczba osób wykonujących 

prace. 

f) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto za daną część zamówienia, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy 

stwierdzony przypadek, 



g) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

3. Inwestor zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 2 pkt 1 oraz 

uniemożliwieniu rozpoczęcia robót w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

b) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki lub przerwy, z tytułu odstąpienia od umowy Inwestor 

zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za 

roboty, od których wykonania Inwestor odstąpił z przyczyn leżących po stronie Inwestora. 

4. Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie ustalone w § 5 ust.1 niniejszej umowy. 

5. Maksymalna wartość kar umownych wynikających z ust. 2 i 3 nie może przekroczyć 30% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego w § 5 ust. 1. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

 

§ 8 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach: Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy: 

1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy; 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy; 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je na okres 

jednego miesiąca i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

4) zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 

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

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli Zamawiający 

opóźnia termin przekazania placu budowy o piętnaście dni roboczych; 

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

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku 

odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 

na dzień odstąpienia; 

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

tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie trzydziestu dni usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 



5) Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej 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) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu trzydziestu dni od 

daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg 

stanu na dzień odstąpienia. 

 

§ 9 

1. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi ……………………... miesięcy. 

2. Strony rozszerzają okres rękojmi na okres obowiązywania gwarancji. 

3. Okres gwarancji w przypadku urządzeń, na które ich producent udzieli innego okresu 

gwarancji, wg gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu w przypadku 

oferowanego przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.  

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot umowy, stanowi ona 

rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 

5. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru 

przedmiotu niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w 

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi i gwarancji - w terminach technicznie i 

organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie 

określonym przez Zamawiającego lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt 

Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej - bez 

utraty praw wynikających z rękojmi. 

8. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane 

pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji. 

 

 

§ 10 

1. Stosownie do treści art. 95 ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów art. 22 ust.1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późń.zm.), osób 

wykonujących bezpośrednio niezbędne czynności dla realizacji niniejszego przedmiotu 

zamówienia. 

- za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1333 z późn.zm.) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie). 

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 ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

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



wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 

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 ust. 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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn.zm.) - (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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

e) oświadczenia zatrudnionych pracowników; 

 

§ 11 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

3. 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. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmiany, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

do zaakceptowania projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 



5. Zamawiający może w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia projektu umowy o 

podwykonawstwo zgłosić zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy w szczególności 

w przypadku, gdy nie spełnia ona poniższych wymogów: 

a) zakresu robót powierzanych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, 

b) termin wykonania robót objętych umową – termin ten powinien gwarantować realizację 

zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejsze umowy, 

c) kwotę wynagrodzenia - kwota za wykonanie powierzonej części zamówienia nie powinna być 

wyższa od kwoty wynikającej z oferty wykonawcy za realizację tej części zamówienia, 

d) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – termin zapłaty 

wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej z tym, że termin 

płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki sposób aby przypadał wcześniej niż 

termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

e) wysokość kar umownych – wysokość kar umownych nie może przewyższać kar umownych 

określonych w niniejszej umowie. 

6. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w ust. 5, pisemnych zastrzeżeń 

do przedłożonego projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy. 

7. Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do projektu zmiany umowy o 

podwykonawstwo. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający może w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia umowy o 

podwykonawstwo zgłosić sprzeciw do umowy w przypadku gdy nie spełnia ona wymogów 

określonych w ust. 5. 

10. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w ust. 9, pisemnego sprzeciwu 

do przedłożonej umowy uważa się za akceptację umowy. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

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

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

12. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia określonego w umowie, o której mowa w 

ust. 11, nie spełnia wymogu określonego w ust. 5 lit. d, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

13. Postanowienia ust. 8 - 12 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo. 

14. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za 

odebrane roboty będące przedmiotem zamówienia jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 8 i 11. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 



przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 15, 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 

zgodnie z postanowieniami w ust. 8 i 11 niniejszego paragrafu. 

17. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 15, obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) 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 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za 

roboty, które wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców. 

 

§ 12 

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ech egzemplarzach w tym 2 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający i 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

 

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