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UMOWA nr ……………………………….. 
 
 
 
zawarta w dniu …………………………………. 2018 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie  
przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, NIP 521-052-60-30, zwanym dalej „Zamawiającym”, który 
reprezentuje:  
Pani …………………………………………….…. – ……………….. Biura Administracyjno - Finansowego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, na podstawie……………………………………………………………………………… 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
wpisanym do …………………………………, NIP: ……………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………., 
 
zwanymi w dalszej treści Umowy łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”. 
 
Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
nr BZP-WPP-2374-2-13-BAF-PN-SJ/2018 pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: 
rozbiórka budynków, dróg, placów i chodników oraz innych obiektów wraz z przeniesieniem układów 
pomiarowych budynków przy ul. Racławickiej 132 B w Warszawie” w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 
1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na oczyszczeniu, 
uprzątnięciu i przygotowaniu terenu przy ul. Racławickiej 132 B w Warszawie pod budowę siedziby 
Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej „Frontex”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 zgodnie  
z wymogami określonymi w Umowie oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zwanym dalej „PFU”, 
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa oraz zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej. 

 
§ 2 

Terminy realizacji Umowy 
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ………..…….. 2018 roku. (wg oferty Wykonawcy) 
2. Termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Zamawiający 

dokona odbioru przedmiotu Umowy. 
3. Termin wykonania przedmiotu Umowy obejmuje również procedurę odbioru, o której mowa  

w § 3 Umowy, tak więc Wykonawca powinien uwzględnić, między innymi, czas na weryfikację wykonania 
przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, czas potrzebny na uwzględnienie zastrzeżeń Zamawiającego 
(jeżeli wystąpią) i ponowną weryfikację, po usunięciu zastrzeżeń. 

4. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia 
Umowy.  

5. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaże  Zamawiającemu do akceptacji harmonogram 
realizacji przedmiotu Umowy, zawierający co najmniej części określone w § 5 ust. 2. W uzasadnionych 
przypadkach, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, terminy wykonania przedmiotu Umowy 
określone w harmonogramie mogą ulec zmianie, co nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, o ile nie 
powoduje zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1. 
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6. Po zakończeniu realizacji całości przedmiotu Umowy Strony spiszą protokół odbioru końcowego.  
 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z treścią SIWZ, PFU oraz, że posiadane 
informacje są wystarczające do realizacji przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, opracowanym PFU, dokumentacją projektową, SIWZ, 

ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy, a także zaleceniami Zamawiającego, 
warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, właściwymi normami oraz 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

2) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu; 
3) wykonanie dokumentacji  projektowej i dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej  

i elektronicznej; 
4) zapewnienie dostaw urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy; 
5) zapewnienie wywozu gruzu i odpadów zgodnie z odpowiednimi przepisami; 
6) zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed ujemnymi 

skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, ze starannością uwzględniającą zawodowy charakter 
działalności; w czasie wykonywania prac, teren robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić 
wejście osobom postronnym, a w szczególności należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować tereny 
strefy niebezpiecznej, w tym prace na wysokości, umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz 
zastosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń; 

7) przestrzeganie przepisów i zabezpieczenie pod względem BHP i PPOŻ wszystkich miejsc wykonywania 
robót, w tym prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz miejsc składowania materiałów, 
zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych; 

8) prowadzenie na bieżąco dziennika/dzienników rozbiórki obiektów; 
9) składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonywać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń; 
3. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe. O ile przepisy prawa tego wymagają, osoby te muszą posiadać ważne zaświadczenia 
o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z 
tego tytułu. W przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji Umowy ważności zaświadczenia o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aktualne 
zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia, bez dodatkowego wezwania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy przy udziale kierownika budowy  
spełniającego wymogi wskazane w rozdziale VI ust. 1.1 B SIWZ.  

5.   Kopia wykazu osób określonych w ust. 4, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowi 
załącznik nr 3 do Umowy. 

6.   Zmiana osób o których mowa w ust. 5, nastąpi w drodze aneksu do Umowy, po uzyskaniu przez 
Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego na zastąpienie danej osoby inną osobą o równych bądź 
wyższych kwalifikacjach niż wskazane w rozdziale VI ust. 1.1 B SIWZ. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac 
realizowanych w ramach przedmiotu Umowy. Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego 
będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi na każdym etapie ich 
sporządzania.  

8. Wykonawca uzyska i przekaże Zamawiającemu wszystkie decyzje administracyjne, opinie, akceptacje, 
uzgodnienia, zatwierdzenia i zezwolenia wymagane do realizacji przedmiotu Umowy, a wynikające  
z obowiązujących przepisów oraz wymagań właściwych organów i jednostek oraz przekaże Zamawiającemu 
kopię dokumentacji  projektowej i dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej  
(w formacie: *.doc, *pdf,*.dwg) na nośnikach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca przekaże  
Zamawiającemu wszystkie ostateczne decyzje administracyjne, opinie, akceptacje, uzgodnienia, 
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zatwierdzenia i zezwolenia wymagane do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 5 dni roboczych od 
daty ich uzyskania. 

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wady w dokumentacji 
projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązania 
niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych, a także wytycznymi 
Zamawiającego. 

10.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów i urządzeń zastosowanych do wykonania 
przedmiotu Umowy. 

11.  Wykonawca zapewni, aby zatrudnieni pracownicy realizujący przedmiot Umowy (wykonujący roboty) 
posiadali aktualne zaświadczenia lekarskie bez przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy oraz 
szkolenie bhp i ppoż. 

12. Wykonawca przedstawi do weryfikacji Zamawiającemu dokumentację projektową (tj. kompletny projekt 
lub projekty rozbiórki) przed złożeniem wniosku o pozwolenie na rozbiórkę lub złożeniem zgłoszenia 
o zamiarze wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych zaakceptuje przedstawiony projekt rozbiórki lub 
zgłosi do niego zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca uwzględni je i ponownie 
przedstawi Zamawiającemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13.  Do pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru dokumentacji projektowej rozbiórki budynku głównego oraz 
STWiORB, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, Wykonawca załączy wykaz części składowych dokumentacji 
projektowej oraz pisemne oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowalnymi i są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. W 
oświadczeniu zawarta będzie klauzula, że zapis cyfrowy przekazanych Zamawiającemu kopii jest zgodny z 
opracowaniami dostarczonymi w formie woluminów. Wykaz części składowych dokumentacji projektowej 
oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji. 

14. Po zakończeniu każdej z części wymienionej w § 5 ust. 2 pkt 2-5 Umowy, Wykonawca zgłosi pisemnie 
Zamawiającemu gotowość odbioru każdej z ww. części. Zamawiający, w terminie do 5 dni roboczych od 
otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia gotowości odbioru poszczególnej części, zaakceptuje zgłoszoną część 
wykonania przedmiotu Umowy lub zgłosi do niej zastrzeżenia, odnotowując to odpowiednio w protokole 
odbioru częściowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń 
Wykonawca uwzględni je i ponownie przedstawi Zamawiającemu przedmiot Umowy do odbioru. W takiej 
sytuacji Zamawiający dokona ponownej oceny i odbioru na zasadach opisanych w niniejszym ustępie. 

15.  Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą do odbioru częściowego przedmiotu Umowy, 
pozwalającą na ocenę jego należytego wykonania. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy w 
szczególności dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych zgodnie 
z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), zwanym dalej „Prawo 
budowlane”, tj. aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub Polskimi Normami. 
W przypadku prac rozbiórkowych Wykonawca przedstawi do odbioru karty utylizacji odpadów. 

16.  Odbiór końcowy przedmiotu Umowy zostanie zgłoszony przez Wykonawcę jedynie po całkowitym 
zakończeniu przedmiotu Umowy, w tym usunięciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w toku 
odbiorów częściowych.  

17.  Najpóźniej na 5 dni roboczych przed dokonaniem zgłoszenia wykonania całości przedmiotu Umowy do 
odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych Umową 
i przepisami, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym między innymi: 

1) dokumenty (deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty) potwierdzające, że użyte materiały spełniają 
obowiązujące normy; 

2) dziennik budowy/rozbiórki i oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót 
z projektem budowlanym oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych 
oraz obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy; 

3) dokumentację powykonawczą wg poszczególnych branż z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie 
realizacji w dwóch egzemplarzach papierowych oraz jednym elektronicznym; 
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4) 1 egz. geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz potwierdzenie złożenia jej we właściwym 
organie; 

5) oświadczenie projektanta/-ów o charakterze dokonanych zmian zgodnie z art. 36a ustawy - Prawo 
budowlane; 

6) pozytywne protokoły prób, testów, badań i pomiarów, 
7) karty utylizacji odpadów. 
Przy czym brak któregokolwiek z ww. dokumentów, może stanowić podstawę do odmówienia 
przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

18.  Wykonawca zapewni wywóz i utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym, między innymi z: ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  
 o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.992, z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony    
środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.). 

19. Wykonawca zapewni porządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie oraz 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

20. Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren, usunąć wszelkie materiały 
pochodzące z demontażu oraz pozostawić obiekt czysty i nadający się do użytkowania. 

21. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, w szczególności zgodnie z warunkami 
określonymi w decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych. 

22. Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  
z przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 
złotych 00/100). Kopia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi 
załącznik nr 6 do Umowy.  

23. Jeżeli okres ubezpieczenia wygasa w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), nie później niż na 7 
dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia. 

24. W przypadku braku stosownego ubezpieczenia, potwierdzonego polisą lub innym dokumentem, 
Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót do czasu ich przedstawienia, bez możliwości 
przedłużenia terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy lub rozwiązać Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

25. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego w ust. 26 czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy. 

26. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych realizujących 
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót rozbiórkowych. 

27. Zatrudnienie osób wykonujących wskazane w ust. 26 czynności powinno trwać od rozpoczęcia 
wykonywania robót rozbiórkowych do końca okresu realizacji przedmiotu Umowy lub zakończenia 
wykonywania poszczególnych czynności przez daną osobę, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy 
przez zatrudnianą osobę lub osoby lub przez pracodawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy przed 
zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub podwykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na to 
miejsce innej osoby lub osób na podstawie umowy o pracę. 

28. W przypadku niezatrudnienia, na zasadach opisanych powyżej, osób wykonujących wskazane w ust. 26 
czynności, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej określonej  
w § 8 Umowy. 

29. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wykaz osób 
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy, ze wskazaniem stanowisk, czynności, jakie będą 
wykonywać, wymiaru etatu oraz okresu, na jaki zostały zawarte umowy wraz z oświadczeniem, że 
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wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę i będą otrzymywać co najmniej wymagane minimalne miesięczne wynagrodzenie lub minimalną 
stawkę godzinową ustaloną na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz 
aktualizować go w trakcie realizacji robót. W przypadku konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji 
Umowy zmian w wykazie osób zatrudnionych na umowę o pracę, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
zmianie i dostarczy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika, zmieniony wykaz wraz z 
oświadczeniem zawierającym informacje określone w zdaniu pierwszym. Aktualizacja wykazu osób nie 
wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Wykonawca oświadcza, że w celu zrealizowania obowiązku 
wynikającego z art. 13 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119), 
zwane dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”, zobowiązuje się poinformować osoby 
wskazane w wykazie osób o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiającego w celu realizacji 
niniejszej Umowy. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów wskazanych w ogólnym rozporządzeniu o 
ochronie danych.  

30. Na potrzeby kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa  
w art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podwykonawcy prowadzenia ewidencji 
obecności wszystkich pracowników, o których mowa w ust. 26. Zamawiający na każdym etapie realizacji 
Umowy uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 26 pozostają 
w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami. Na każde żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na 
podstawie stosunku pracy tych osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, kopie druku 
ZUS RCA, kopie lub wydruk ewidencji obecności pracowników lub inne dowody, o które zawnioskuje 
Zamawiający. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nienaruszający 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, 
wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby 
fizycznej, jej wynagrodzenia itp. – pozostawiając imię i nazwisko, wymiar etatu, datę zawarcia umowy lub 
rozpoczęcia pracy). 

31. 1Zamawiający wymaga, aby wśród pracowników fizycznych realizujących czynności bezpośrednio związane 
z wykonywaniem robót rozbiórkowych zatrudnione były na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat) co najmniej  
….. osoby bezrobotne na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia  
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. 
zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego 
przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określonego w analogicznych przepisach 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

32. Osoby, o których mowa w ust. 31, powinny być zatrudnione zgodnie z wymaganiami wskazanymi poniżej  
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy.  

33. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 31, powinno trwać do końca realizacji przedmiotu Umowy, 
z zastrzeżeniem ust. 35. 

34. Wykonawca w terminie do 37 dni od daty wprowadzenia osób bezrobotnych na teren budowy przedłoży 
Zamawiającemu do wglądu dokumenty związane z procedurą ich zatrudnienia, w szczególności zgłoszenie 
oferty pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy, odpisy skierowań bezrobotnych przez 
Powiatowy Urząd Pracy do pracodawcy oraz umowę o pracę z bezrobotnymi. 

35. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę lub wygaśnięcia 
stosunku pracy, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia, zgodnie z wymogami wskazanymi  
w ust. 31, na to miejsce innego bezrobotnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ustania stosunku 
pracy. W takim przypadku, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu dokumenty, o których mowa 
w ust. 34, w terminie nie dłuższym niż 37 dni od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy przez 

                                                 
1 Zapisy ust. 31 i kolejnych mają zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie zatrudnienia osób bezrobotnych 
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bezrobotnego lub przez pracodawcę lub jego wygaśnięcia.  
36. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania 

osób, o których mowa w ust. 31, na każdym etapie realizacji Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania osób bezrobotnych 
i przedłożyć dokumenty wymienione w ust. 34, o które wnioskuje Zamawiający.  

37. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nieprzerwany,  
z zastrzeżeniem ust. 33, przy realizacji przedmiotu Umowy osoby bezrobotnej lub nieprzedstawienia 
Zamawiającemu dokumentów związanych z procedurą zatrudnienia lub umowy o pracę z bezrobotnym, 
Zamawiający może wstrzymać wykonanie przedmiotu Umowy do czasu przedstawienia tych dokumentów, 
bez możliwości przedłużenia terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, a Wykonawca będzie zobowiązany 
do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej określonej w § 8 Umowy lub rozwiązać Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy w przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowi 
rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, chyba że Wykonawca wykaże, 
że niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę 
nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak osób bezrobotnych zdolnych do 
wykonania przedmiotu Umowy na obszarze, w którym jest on realizowany i w okresie jego realizacji lub 
odmowa przyjęcia pracy przez skierowane osoby. 

38. Jeżeli niezatrudnienie osoby bezrobotnej w terminie określonym w ust. 32 lub w ust. 35 nastąpiło 
z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w rozumieniu ust. 37, Zamawiający może zwolnić 
Wykonawcę z obowiązku zatrudnienia osoby bezrobotnej lub określić inne warunki jej zatrudnienia, w tym 
wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin zatrudnienia osoby bezrobotnej. 

 
§ 4 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy; 
2) dokonanie odbiorów częściowych i końcowego przedmiotu Umowy; 
3) zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot Umowy; 

4) przekazanie Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, które umożliwią uzyskanie decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń; dokumentami tymi będą w szczególności: 
a) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
b) pisemna zgodę właściciela obiektu na wykonanie rozbiórki, 
c) pisemna zgodę właściciela obiektu na usunięcie drzew i krzewów, 
d) pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji architektoniczno-

budowlanej i innych organów oraz gestorami sieci, 
 e) zgodę na odłączenie budynków od sieci i przeniesienie układów pomiarowych.  

2. Zamawiający umożliwi Wykonawcy, na czas realizacji przedmiotu Umowy, korzystanie z wody i energii 
elektrycznej za pośrednictwem przyłączy zlokalizowanych w obiekcie. Koszty zużycia powyższych mediów 
wynikające ze wskazań liczników, poniesie Wykonawca, przy czym będzie nimi obciążony przez 
Zamawiającego po zakończeniu wszystkich robót budowlanych. W przypadku braku licznika, Wykonawca 
zainstaluje go na własny koszt. 

3. W przypadku konieczności zajęcia stanowiska dotyczącego przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje 
się do przedstawienia swojego stanowiska w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego lub 
przesłanego faksem lub e-mailem wezwania Wykonawcy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających  
z Umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do współpracy umożliwiającej przeprowadzenie Zamawiającemu 
kontroli. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia sprawdzenia dokumentacji projektowej lub jej elementów 
osobom trzecim. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania osób pełniących funkcję inspektora nadzoru w branży 
konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej lub elektrycznej. O fakcie powołania inspektora/inspektorów 
nadzoru oraz zakresie ich umocowania Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 
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§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
……………. zł (słownie złotych: ………………….) netto, plus podatek VAT w kwocie ………………… zł (słownie 
złotych: ………………….), co daje kwotę brutto ………… zł (słownie złotych: ……………….), płatne w terminach i na 
zasadach określonych w niniejszym paragrafie.  

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur 
VAT i zostanie dokonana w niezależnych częściach:  

1) za wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku głównego oraz STWiORB wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę – w wysokości2 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, tj.: 
…………………… zł (słownie złotych: ……………….) brutto; 

2) za wykonanie rozbiórki budynku głównego – w wysokości 18 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 
1, tj.: …………………… zł (słownie złotych: ……………….) brutto; 

3) za wykonanie rozbiórki budynku trybun – w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 
tj.: …………………… zł (słownie złotych: ……………….) brutto; 

4) za wykonanie rozbiórki zabudowań basenowych – w wysokości 15 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1, tj.: …………………… zł (słownie złotych: ……………….) brutto; 

5) za wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z opłatą za ich usunięcie – w wysokości 15 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, tj.: …………………… zł (słownie złotych: ……………….) brutto, 

6) za wykonanie pozostałego zakresu przedmiotu umowy – w wysokości ………….. (słownie złotych: 
………………….) brutto. 

3. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie części, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, będzie protokół 
odbioru częściowego podpisany przez przedstawicieli Stron. 

4. W przypadku z rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia, w szczególności wykonania 
zasypania wykopu po rozbiórce obiektów kubaturowych lub rozebrania części dróg, placów i chodników, 
wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót. 
Wartość robót niewykonanych zostanie obliczona na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego 
przez Wykonawcę w formacie ath, w oparciu o ogólnodostępne normy i wydawnictwa przy zastosowaniu 
wskaźników cenotwórczych, które nie będą dla Zamawiającego mniej korzystne niż ceny średnie krajowe 
zawarte w informatorach cenowych Sekocenbud właściwych dla okresu składania oferty. Kosztorys 
szczegółowy będzie podlegał negocjacjom i weryfikacji przez Zamawiającego.   

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez przedstawicieli Stron protokół  odbioru 
końcowego. 

6. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, wydatki, opłaty  
i inne należności Wykonawcy związane z realizacją Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w ust. 1. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje także poniesione przez Wykonawcę opłaty za wycinkę drzew i 
krzewów, koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw z nimi związanych, uzyskania, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń i decyzji 
administracyjnych, koszty certyfikatów, materiałów i urządzeń oraz użycia narzędzi niezbędnych do 
wykonania Umowy, robót tymczasowych i prac towarzyszących, a także zabezpieczenia terenu robót, 
utrzymania porządku, czystości oraz transportu materiałów i odpadów, jak również obowiązujących 
podatków. Koszty utylizacji odpadów oraz koszty usunięcia zgłoszonych awarii, napraw i konserwacji 
urządzeń, części zamiennych w okresie gwarancji i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionych faktur VAT wraz z załączonym protokołem odbioru właściwym dla danego zakresu prac, 
podpisanym przez przedstawicieli Stron, przy czym wypłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana 
przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 12 Umowy. W przypadku nie 
przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty zostanie wstrzymana odpowiednio wypłata 



 

____________________________________________________________________________ 

postępowanie nr  BZP-WPP-2374-2-13-BAF-PN-SJ/2018 
 

Strona 8 z 24 
 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury VAT dla Zamawiającego, za wykonanie robót 
budowlanych: 
1) oświadczeń, złożonych na druku, którego wzór określa załącznik nr 5 do Umowy, oraz dowodów 

zapłaty, potwierdzających, że dokonał stosownej zapłaty na rzecz wszystkich podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców za roboty/usługi/dostawy wykazane w protokole odbioru;  

2) oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców złożonych na druku, którego 
wzór określa załącznik nr 6 do Umowy, potwierdzających, że na dzień wystawienia faktury VAT dla 
Zamawiającego, otrzymali od Wykonawcy całość wynagrodzenia należnego z tytułu zawartych  
z Wykonawcą umów i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiającego za 
roboty/usługi/dostawy wykazane w protokole odbioru.  

11. Oświadczenia Wykonawcy oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa  
w ust. 10 powinny zawierać opis robót budowlanych/usług/dostaw i zestawienie kwot należnych 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do oświadczeń tych winny zostać dołączone dokumenty 
potwierdzające uprawnienie osób, które je złożyły, do reprezentowania podmiotów, w których imieniu 
zostały te oświadczenia złożone. 

12. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy, bez uzyskania pisemnej (pod 
rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. 

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

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych odpowiednio 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.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie z tytułu umowy o podwykonawstwo, 
bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zamiarze 
bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i umożliwi mu zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, 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 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 13, a także w przypadku określonym w ust. 17 pkt 2, Zamawiający potrąci kwotę  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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§ 6 
Odpowiedzialność Wykonawcy za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot 
Umowy na okres 24 miesięcy.  

2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń wykorzystanych do realizacji 
przedmiotu Umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż określony w ust. 1, obowiązuje okres 
gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

3. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny  
z tytułu rękojmi za wady przez okres 24 miesięcy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Bieg gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy.  

5. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający może żądać 
naprawienia szkody na zasadach ogólnych, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności dokonywanie napraw w wypadku 
wystąpienia wad powstałych wskutek: błędnego doboru materiałów, niewłaściwego ich montażu, 
niewłaściwego wykonawstwa lub innych ukrytych wad. 

7. W okresie gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów napraw 
i usuwania wad i usterek. 

8. W ramach gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad i usterek 
w terminie 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

9. Bieg terminu określonego w ust. 8 rozpoczyna się od daty wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia 
elektronicznie na adres: ……………………… lub faksem na nr ……………………. 

10. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu,  
o którym mowa w ust. 8, może on zostać przedłużony przez Zamawiającego na pisemny wniosek 
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.  

11. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 8 lub terminu ustalonego w sposób 
określony w ust. 10, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zastępczego usunięcia wad lub usterek na 
koszt Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych za okres pomiędzy 
terminem wyznaczonym na usunięcie wady lub usterki a zleceniem zastępczego usunięcia wady lub usterki. 

12. Zamawiający ma prawo do potrącenia kosztów zastępczego usunięcia wad lub usterek z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub zaspokojenia roszczeń z tego tytułu z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 
§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, tj.: ………………….. zł (słownie złotych: 
……………………………….). 

2. Zamawiający zwróci wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  
w następujący sposób: 

1) 70 % kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania 
przez Zamawiającego, że został on należycie wykonany i potwierdzenia przez Zamawiającego 
podpisaniem protokołu odbioru końcowego; 

2) 30 % kwoty zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zaspokojenie przez Zamawiającego z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy wszelkich roszczeń powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy. 

4. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie zobowiązania 
wynikające z Umowy, Zamawiający ma prawo wykorzystać na zastępcze wykonanie tych obowiązków także 



 

____________________________________________________________________________ 

postępowanie nr  BZP-WPP-2374-2-13-BAF-PN-SJ/2018 
 

Strona 10 z 24 
 

odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku. 

5. W przypadku zaistnienia, w trakcie realizacji Umowy, sytuacji określonej w § 16 ust. 5 i 6 Umowy 
skutkującej zwiększeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany 
będzie do odpowiedniego zwiększenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa 
w ust. 1, na zasadach przewidzianych w rozdziale XX SIWZ. 

6. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to  
w przypadku zmiany terminu zakończenia robót Wykonawca będzie zobowiązany, bez dodatkowego 
wezwania, do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o 
okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji Robót albo wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 
wynikający z przedłużonego terminu realizacji robót. 

7. W przypadku zaistnienia usterek niemających wpływu na użytkowanie gruntu i niewstrzymujących 
podpisania protokołu odbioru końcowego i nieusunięcia ich w ustalonym terminie, Wykonawca wyraża 
zgodę na potrącenie kosztów zastępczego ich usunięcia poniesionych przez Zamawiającego lub 
naliczonych kar umownych z dowolnych należności, w tym również na zaspokojenie roszczeń z tego tytułu 
z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy z tytułu rękojmi za wady. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad termin wskazany:  

1) w § 2 ust. 5 Umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000 zł (słownie 
złotych: dwa tysiące) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu  
harmonogramu; 

2) w harmonogramie - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł  (słownie 
złotych: jeden tysiąc) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za każde z naruszeń; kara nie będzie 
naliczana w przypadku, gdy Zamawiający przed datą określoną w harmonogramie wyrazi pisemną zgodę 
na jego zmianę;       

3) w § 2 ust. 1 Umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
w wykonaniu przedmiotu Umowy, określony w § 1 ust. 1 Umowy; 

4) w § 3 ust. 8 Umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: 
pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu każdego 
z dokumentów tam wymienionych;  

5) w § 3 ust. 23 Umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  
w dostarczeniu Zamawiającemu nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem Umowy. 

2. W przypadku nieterminowego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji  
i rękojmi za wady, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad termin, 
o którym mowa w § 6 ust. 8 Umowy lub termin ustalony zgodnie z § 6 ust. 10 Umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania 
przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, pomniejszonego o wartość brutto zapłaconych faktur za 
wykonany zakres przedmiotu Umowy. Pomniejszenie nie zostanie dokonane w przypadku rezygnacji przez 
Wykonawcę z realizacji przedmiotu Umowy przed odebraniem przez Zamawiającego  dokumentacji 
projektowej. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % nieterminowo 
wypłaconego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia 
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należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
Umowną w wysokości 10 % niewypłaconego wynagrodzenia brutto. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną w wysokości 2 000 zł (słownie złotych: dwa tysiące) za 
każdy przypadek: 
1) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany; 
2) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także jej zmiany; 
3) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 
4) w przypadku niedostarczenia aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego w terminie o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy 
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących  
w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 
pracowników wykonujących roboty budowlane na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy)  
za każdy miesiąc w okresie realizacji Umowy, w którym nie dopełniono wymogu określonego  
w § 3 ust. 25 lub ust. 31 Umowy (jeśli dotyczy)– za każdą niezatrudnioną osobę. 

7. Nieprzekazanie do wglądu dokumentów umożliwiających kontrolę zatrudnienia, o której mowa  
w § 3 ust. 30 i ust. 36 (jeśli dotyczy) Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie 
skutkowało zapłatą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500,00 zł 
(słownie złotych: pięćset) za każdy taki przypadek. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie przestrzega postanowień  
§ 17 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek. 

9. Łączna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 40 % wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

10. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe 
w wyniku działania siły wyższej.  

11. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokojenia 
wszelkich roszczeń z tego tytułu z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary 
umowne na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1025), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”. 

13. Kary naliczone przez Zamawiającego do czasu odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania nie podlegają 
zwrotowi.  

§ 9 
Prawa autorskie 

1. Dokumentacja wytworzona w ramach realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy,  
podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
sporządzanych lub sporządzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 
całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do wykonywania  
i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszystkich utworów sporządzonych  
w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu,  

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, 

użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 
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3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2, publicznego udostępniania, 
wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) używania, zamieszczania, powielania, udostępniania, rozpowszechniania i przekazywania osobom 
trzecim utworu (również po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji); 

5) wykonania robót budowlanych; 
6) udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad 

wykonywaniem robót budowlanych realizowanych na jej podstawie; 
7) wielokrotnego użycia przez Zamawiającego lub przez inne jednostki Skarbu Państwa do celów 

ewentualnej rozbudowy i przebudowy inwestycji zrealizowanej na podstawie dokumentacji lub 
do innych inwestycji; 

8) korzystania i używania utworów w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym do realizacji 
celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja, w szczególności w zakresie potrzebnym do uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 
roboty budowlane i realizacji robót budowlanych. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do modyfikacji utworu i wprowadzania w nim zmian, w tym za 
pośrednictwem osób trzecich, a także do stworzenia innego utworu. 

5. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, odnosi się zarówno do projektów utworów, 
jak i do ich postaci ukończonej i nastąpi z chwilą przyjęcia utworu przez Zamawiającego na podstawie 
rozliczenia poszczególnych części, o których mowa w § 5 ust. 2 i nie jest ograniczone pod względem celu 
rozpowszechniania utworu, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą być 
przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. Przeniesienia praw autorskich obejmuje także 
wszelkie późniejsze zmiany w utworach dokonywane przez Wykonawcę. 

6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2, rozciąga się na następujące pola eksploatacji:  
1) utrwalanie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, 

cyfrowymi, audiowizualnymi, multimedialnymi;  
2) zwielokrotnianie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, 

audiowizualnymi, multimedialnymi, cyfrowymi na wszystkich typach nośników przeznaczonych do 
zapisu cyfrowego (w tym DVD, VCD, CD-ROM), niezależnie od liczby egzemplarzy;  

3) wprowadzanie do obrotu bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych i bez względu na 
przeznaczenie;  

4) wprowadzanie do pamięci komputera, serwerów, do sieci wewnętrznych Zamawiającego i do sieci 
multimedialnej, w tym do sieci Internet;  

5) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie; 
6) rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do utworu w wybranym przez siebie miejscu 

i czasie; 
7) publiczne odtwarzanie lub udostępnianie;  
8) najem; 
9) dzierżawa;  
10) użyczenie.  

7. Wykorzystanie utworu na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji może nastąpić  
w szczególności w następujących formach: 
1) wydanie w postaci: książkowej, w ramach dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w tym także w wersji elektronicznej, dokumentacji do prowadzenia na jej podstawie 
robót budowlanych, multimedialnej, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;  

2) rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych podmiotów, a także  
w połączeniu z działami innych podmiotów;  

3) rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i graficznych, 
zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, kadrowania;  

4) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu 
śródtytułów, podtytułów, opisów. 
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8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, do 
wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworu, w tym prawa do:  
1) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu;  
2) decydowania o nienaruszalności formy i treści utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania 

(integralność); 
3) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania z utworów na innych 
niż wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach Umowy, 
na tych polach eksploatacji, w drodze osobnej umowy. 

10. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworu, Zamawiający nabywa 
prawo własności egzemplarzy i nośników, na których został utrwalony utwór, w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy.   

11. Wykonawca gwarantuje, że wytworzone przez Wykonawcę utwory nie naruszają praw własności 
intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych, ani innych praw osób trzecich. 

12. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób 
trzecich, a wytworzone utwory są w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.  

13. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dokumentacji,  
o której mowa w ust. 1, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające  
z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych w toku wykonywania tej dokumentacji.  

14. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w stosunku do dokumentacji, o której 
mowa w ust. 1, Zamawiający dołoży należytej staranności w powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy. 

15. Jeżeli Zamawiający poinformuje o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec 
Zamawiającego w związku z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, Wykonawca podejmie działania 
mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa 
procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie 
wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, 
Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości 
wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 

16. Ponadto, jeżeli wskutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać 
z dokumentacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca niezwłocznie – na swój koszt i ryzyko – zmodyfikuje 
tę dokumentację albo wymieni ją na nową, w taki sposób, by nie naruszała praw osób trzecich. 

17. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Strony niniejszym zgodnie potwierdzają, że żadne 
z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na 
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym lub wykonania uprawnień Zamawiającego 
wynikających z innych ustaw.  

18. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy (w ramach którego powstał utwór), 
wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych do przedmiotu Umowy oraz innych praw określonych w niniejszym paragrafie. 

19. Założenia lub dane wyjściowe niebędące danymi ogólnodostępnymi uzyskane od Zamawiającego podczas 
realizacji dokumentacji projektowej są własnością Zamawiającego i nie mogą być udostępnione osobie 
trzeciej bez zgody Zamawiającego.  

 
§ 10 

Odstąpienie od Umowy 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za 
wykonany przedmiot Umowy. 
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2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę 
do wykonywania robót budowlanych w terminie 21 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu 
budowy. Zamawiającemu przysługuje powyższe uprawnienie w terminie 30 dni od daty jego wystąpienia.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 11 

Rozwiązanie Umowy 
1. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w następujących przypadkach: 
1) przerwania przez Wykonawcę robót na okres dłuższy niż 10 dni roboczych bez uzyskania uprzedniej 

zgody Zamawiającego; 
2) niewykonywania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa lub postanowieniami 

Umowy; 
3) nieprzejęcia protokolarnie terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 4 Umowy;  
4) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty określonej  
w § 5 ust. 1 Umowy; 

5) w przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 Umowy, których łączna wartość 
wyniesie 30% wartości wynagrodzenia brutto  określonego w § 5 ust. 1 Umowy; 

6) przekroczenia terminów określonych w harmonogramie o okres przekraczający 21 dni. 
2. W razie rozwiązania Umowy Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia oświadczenia  

o rozwiązaniu Umowy: 
1) opuści teren budowy oraz usunie sprzęt i materiały na własny koszt; 
2) sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku (według stanu na dzień 

rozwiązania Umowy, za faktycznie wykonane i odebrane roboty), który stanowić będzie podstawę 
rozliczeń, a także zabezpieczy przerwane roboty na własny koszt w sposób wskazany przez 
Zamawiającego. W przypadku niezastosowania się do powyższego Zamawiający upoważniony jest 
do sporządzenia protokołu inwentaryzacji jednostronnie;  

3)  niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających i Strony dokonają protokolarnego odbioru robót wykonanych do dnia 
rozwiązania Umowy; 

4)   przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty, związane z przedmiotem Umowy, dotychczas 
wykonanych robót. 

3. Najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 
Wykonawca usunie z terenu robót urządzenia zaplecza budowy. 

4. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, 
Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności na koszt Wykonawcy. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

§ 12 
Podwykonawcy 

1. Na dzień zawarcia umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy zamówienia, objęty 
Umową, siłami własnymi bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców wskazanych  
w ofercie.2 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zgłasza w formie pisemnej Zamawiającemu zamiar powierzenia 
części Umowy podwykonawcom, zamiar zmiany podwykonawcy/ów lub zamiar rezygnacji wykonania 
umowy przez podwykonawcę/ów. Powyższe nie stanowi zmiany Umowy, za wyjątkiem ust. 4. W przypadku 
powierzenia podwykonawstwa podwykonawcy niewskazanemu w ofercie lub w przypadku zmiany 
podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w zgłoszeniu, o którym mowa w zdaniu 

                                                 
2 Niepotrzebne skreślić 
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pierwszym, nazwę lub imię i nazwisko proponowanego podwykonawcy, jego dane kontaktowe oraz zakres 
przedmiotu zamówienia przewidzianego do realizacji z udziałem podwykonawcy, jak również dołączyć 
oświadczenie zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ, którego treść będzie potwierdzać brak podstaw do 
wykluczenia wskazanego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym 
mowa powyżej, zachodzą podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy. 

3. Zgodnie ze złożoną ofertą, podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 25a ust. 3 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jest …………….………… 3 

4. Jeżeli następuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a tej ustawy, 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, a także przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia proponowanego innego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału lub wobec podwykonawcy zachodzą podstawy do 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
części zamówienia podwykonawcy. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym wymaga aneksu do 
Umowy.  

5. W przypadku zlecenia wykonania części zamówienia podwykonawcy:  
1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach nazw lub imion i nazwisk oraz danych 

kontaktowych podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy;  
2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakość  

i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, a także ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe z realizacji 
przedmiotu Umowy przez podwykonawcę. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

6. W przypadku zlecenia części robót budowlanych/usług/dostaw podwykonawcy: 
1) Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest przestrzegać przepisów wynikających 

z art. 6471 Kodeksu cywilnego; 
2) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców lub 

zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy;  
3) Wykonawca ma obowiązek do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty 
wynagrodzenia nie są dłuższe niż 14 dni, za wyjątkiem umów o wartości nieprzekraczającej kwoty 
50 000 zł brutto. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej, zamawiający 
informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej o której mowa w § 8 ust 5 pkt 3 Umowy; 

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakość 
i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, a także ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, 
zniszczenie czy utratę urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie robót, objętym realizacją 
Umowy) i straty wynikłe z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawcę. 

7. W umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych/usług/dostaw Wykonawca: 

                                                 
3 Zapisy ust. 3-4 mają zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ustawy 
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1) ma obowiązek określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i termin wypłaty 
wynagrodzenia, przy czym termin wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy  
niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzających wykonanie robót 
budowlanych/usług/dostaw; 

2) ma obowiązek uzależnić zapłatę części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jeżeli jest ono 
należne w częściach, od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty 
budowlane/usługi/dostawy dalszym podwykonawcom; 

3) ma obowiązek uzależnić obowiązek zapłaty całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
po wykonaniu całości robót budowlanych/usług/dostaw od zapłaty przez podwykonawcę 
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane/usługi/dostawy dalszym podwykonawcom; 

4) ma obowiązek przewidzieć zobowiązanie do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów o roboty 
budowlane zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzającymi 
uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów, a także ze 
zgodą Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 7 dni przed dniem ich zawarcia, a także obowiązek 
przedłożenia Zamawiającemu zawartych umów najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia; 

5) nie może wprowadzić postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
budowlanych/usług/dostaw wykonanych przez podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia ustanowionego przez 
podwykonawcę od zwrotu przez Zamawiającego Wykonawcy udzielonego przez niego 
zabezpieczenia wykonania umowy, 

c) ustalających wynagrodzenie podwykonawcy w wysokości wyższej od wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego za powierzony do realizacji zakres robót 
budowalnych/usług/dostaw.  

8.  Przed zawarciem umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą robót budowlanych, Wykonawca 
jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektów umów, które będą zawierane  
z podwykonawcami wraz z zakresem prac podlegających zleceniu, należnym wynagrodzeniem, terminem 
zapłaty, a także dokumentów potwierdzających uprawnienie osób, które będą te umowy podpisywać do 
reprezentowania stron tych umów. Zamawiający ma 7 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez 
Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą na zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń. Niezgłoszenie 
w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w powyższym 
terminie uważane będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem umów na 
roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, zawierających zakres, wynagrodzenie, termin zapłaty, 
w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Zamawiający może w terminie 7 dni od przedłożenia umowy zgłosić 
do niej w formie pisemnej sprzeciw. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy, 
w terminie określonym powyżej uważane będzie za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10.  Obowiązki Wykonawcy dotyczące projektów umów i umów, określone w ust. 7 - 9, odnoszą się 
odpowiednio do zmian ich treści. 

11. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszystkich dokonanych z podwykonawcami 
lub dalszymi podwykonawcami robót budowlanych/usług /dostaw  rozliczeniach finansowych związanych 
z realizacją Umowy. 

12. Wykonawca ma obowiązek terminowego regulowania płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców za wykonane roboty budowlane/usługi/dostawy, objęte Umową. 

13. Wymogi odnoszące się do Wykonawcy i podwykonawców, określone w ust. 3-12, stosuje się odpowiednio 
do dalszych podwykonawców. 

14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie Umowy. 
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§ 13 
Roboty zamienne  

1. Zamawiający ma prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (także na wniosek Wykonawcy) oraz 
jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, zlecić Wykonawcy wykonanie robót 
zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej oraz w STWiORB lub PFU 
w przypadkach niewymagających sporządzenia dokumentacji projektowej. 

2. Konieczność zastosowania robót zamiennych może w szczególności wynikać z: 

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego oraz nie będą 
skutkować rozszerzeniem przedmiotu Umowy w stosunku do przedmiotu zamówienia określonego  
w SIWZ; 

2) aktualizacji rozwiązań i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej oraz w STWiORB lub PFU 
w przypadkach niewymagających sporządzenia dokumentacji projektowej z uwagi na postęp 
technologiczny; 

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.  

3. Wydane przez Zamawiającego zlecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 
Umowy, ale skutki tych zleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu 
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, poprzez jego wydłużenie o czas niezbędny na 
wykonanie robót zamiennych. 

4. Potwierdzenie konieczności zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez 
przedstawicieli Stron stosownego protokołu, wraz z uzasadnieniem, opisującym przesłanki i celowość 
zmiany. 

5. Dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 4, jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do Umowy, o ile 
zmiany powodują zmianę wynagrodzenia lub terminu wykonania przedmiotu Umowy. 

6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, w którym obliczona będzie 
różnica pomiędzy wartością robót podstawowych określonych w kosztorysie inwestorskim,  
a wartością robót zamiennych. Rozliczenie robót tego samego rodzaju nastąpi na podstawie kosztorysu 
szczegółowego. Kosztorysy sporządzane będą przez Wykonawcę w formacie ath, w oparciu 
o ogólnodostępne normy i wydawnictwa przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych, które nie będą 
dla Zamawiającego mniej korzystne niż ceny średnie krajowe zawarte w informatorach cenowych 
Sekocenbud właściwych dla okresu realizacji robót. W przypadku wystąpienia materiałów 
niewystępujących w informatorach Sekocenbud podstawą do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego 
będzie faktura zakupu. Kosztorys szczegółowy będzie podlegał negocjacjom i weryfikacji przez 
Zamawiającego. 

 
   § 14 

Siła wyższa 
1. Za siłą wyższą uznaje się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe 

do zapobieżenia w zakresie jego szkodliwych następstw, spowodowane działaniem sił przyrody, 
zaburzeniami życia zbiorowego oraz aktami władzy państwowej. 

2. Siły wyższej nie stanowią w szczególności przypadki: 
1) kradzieży;  
2) dewastacji; 
3) uszkodzeń powstałych w wyniku wszelkich robót budowlanych.  

3. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych  
w Umowie, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. 
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4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione lub uprawdopodobnione przez Stronę, 
która się na nie powołuje. 

5. Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności siły wyższej, 
na które się powołuje, w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia lub powzięcia wiadomości o  sile 
wyższej, o ile nie dotyczy to okoliczności znanych powszechnie. 
 

§ 15 
Nadzór nad Umową 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu i podpisania protokołów odbioru ze strony Wykonawcy są: 
1) ……………………………………., email:  ………………………..……tel.……………..…….................. ; 
2) ……………………………………., email: ………………………..…… tel.………………....................... . 

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu i podpisania protokołów odbioru ze strony Zamawiającego są: 
1) ……………………………………., email: ………………………..…… tel.……….................................... ; 
2) ……………………………………., email: ……………………..……… tel. ………................................... . 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy, lecz dla swej skuteczności wymaga 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o takiej zmianie.  

 
§ 16 

Zmiany Umowy 
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy. 
2. Dopuszczalne są zmiany Umowy, które nie są istotne. 
3. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie i na warunkach przewidzianych poniżej: 

1) wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 13 Umowy; 
2) zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku gdy ma zastąpić go nowy 

wykonawca: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian Umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

3) wydłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku pisemnego wstrzymania przez Zamawiającego 
wykonania robót budowlanych/usług na czas określony o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania 
robót budowlanych/usług; 

4) wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas niezbędny na wykonanie robót, o których mowa  
w § 13 Umowy i w ust. 5-10 Umowy; 

5) wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych lub zmiany wynagrodzenia, określonego   
w § 5 ust. 1 Umowy, w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian 
projektowych i wynikających z nich opóźnień, w związku z koniecznością uzyskania stosownych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń; 

6) wydłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku wstrzymania robót budowlanych/usług lub 
wystąpienia przerw w realizacji robót budowlanych/usług powstałych z przyczyn niezależnych od 
Stron; 

7) zmiana terminu przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, jeżeli zajdą uzasadnione 
okoliczności, uniemożliwiające przekazanie terenu budowy w terminie określonym Umową; 

8) zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w ofercie, na zasadach 
określonych w art. 25a ust. 3 ustawy, przy czym w celu wykazania braku istnienia wobec niego 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a 
ustawy, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego składając wniosek zawierający 
nazwę lub imię i nazwisko proponowanego podwykonawcy, jego dane kontaktowe oraz zakres 
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przedmiotu zamówienia przewidzianego do realizacji z udziałem podwykonawcy. Do wniosku 
Wykonawca obowiązany jest dołączyć wymagane w SIWZ dokumenty potwierdzające,  
iż proponowany podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz potwierdzające spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powoływał się w ofercie na zasoby 
zmienianego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie nie spełnia warunków udziału lub wobec podwykonawcy, o którym mowa powyżej, 
zachodzą podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, zastosowanie będą miały postanowienia § 12 ust. 6-14 Umowy;  

9) zmiany osób wskazanych w § 3 ust. 5 Umowy, które zostaną wprowadzone na wniosek Wykonawcy, na 
zasadach określonych w § 3 ust.  6 Umowy; 

10) zmiana wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, w przypadkach i na warunkach opisanych 
w ust. 5-10 Umowy; 

11) zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1 Umowy w przypadkach i na warunkach 
opisanych w § 5 ust. 4 i § 13 Umowy. 

4. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 i 6-9, nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

5. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy, dopuszczalna jest zmiana Umowy dotycząca realizacji dodatkowych 
robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,  
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 

2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego; 

3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie  
w Umowie. 

6. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 i ust. 1b ustawy dopuszczalna jest zmiana Umowy dotycząca realizacji 
zamówień zwanych dalej „zamówieniami nieprzewidzianymi”, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: 

1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając  
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 

2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 
3) zmiany postanowień umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy. 

7. Podstawą wykonania zamówień dodatkowych i nieprzewidzianych, będzie odpowiednia pisemna zmiana 
Umowy, wprowadzona w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego - "Protokół konieczności", 
a w przypadku robót budowlanych również kosztorys, o którym mowa w ust. 9.  

8. Wykonanie zamówień dodatkowych lub nieprzewidzianych może stanowić dla Wykonawcy podstawę do 
wystąpienia o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy. Liczba dni przedłużających termin 
realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym i inspektorem nadzoru przed 
formalnoprawnym zamówieniem zamówień dodatkowych lub nieprzewidzianych. 

9. Za zamówienia dodatkowe lub nieprzewidziane na roboty budowlane Strony ustalą wynagrodzenie 
obliczone na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego przez Wykonawcę w formacie ath,  
w oparciu o ogólnodostępne normy i wydawnictwa przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych, które 
nie będą dla Zamawiającego mniej korzystne niż ceny średnie krajowe zawarte w informatorach cenowych 
Sekocenbud właściwych dla okresu realizacji robót budowlanych i w kosztorysie inwestorskim. W 
przypadku wystąpienia materiałów niewystępujących w informatorach Sekocenbud podstawą do ustalenia 
wynagrodzenia będzie faktura zakupu. Kosztorys szczegółowy będzie podlegał negocjacjom i weryfikacji 
przez Zamawiającego.  

10.  Podstawą wykonania zamówień dodatkowych lub nieprzewidzianych na prace projektowe będzie 
odpowiednia pisemna zmiana Umowy, wprowadzona w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego - 
"Protokół konieczności" oraz protokół z negocjacji wynagrodzenia i terminu wykonania zamówienia 
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dodatkowego lub nieprzewidzianego. Wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych,  
o których mowa w zdaniu pierwszym, nie może być wyższe niż 80% wartości obliczonej wg Zasad Wyceny 
Prac Projektowych opracowanych przez SARP (Stowarzyszenie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej). 

11.  W przypadku dokonania zmian Umowy, o których mowa w ust. 3-10, przewiduje się wprowadzenie innych 
zmian celem dostosowania Umowy do wprowadzanych zmian.  

 
§ 17 

Zasady poufności  
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji 

Umowy, w szczególności o charakterze prawnym, organizacyjnym, technicznym lub technologicznym, 
a także danych osobowych, zarówno w czasie wykonywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, odstąpieniu 
od Umowy lub rozwiązaniu w jakimkolwiek innym trybie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Każda ze Stron może, na żądanie właściwego sądu, organu administracyjnego lub innych upoważnionych 
organów, udostępnić im informacje dotyczące drugiej Strony w zakresie wskazanym w takim żądaniu.  

3. Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać, bez pisemnej zgody Zamawiającego, jakichkolwiek 
informacji oraz materiałów przekazanych przez Zamawiającego, w związku z realizacją Umowy,  
a także powstałych w trakcie jej wykonywania, z zastrzeżeniem ust. 2. 

4. W przypadku wygaśnięcia Umowy, odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania w jakimkolwiek innym 
trybie, Wykonawca jest zobowiązany, na pisemny wniosek Zamawiającego, do zwrotu lub zniszczenia 
materiałów, jakie otrzymał lub wytworzył w związku z wykonywaniem Umowy, z wyłączeniem materiałów 
niezbędnych Wykonawcy do celów księgowo - podatkowych. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego zniszczenia materiałów. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązku określonego w niniejszym paragrafie 
przez osoby trzecie, o których mowa w § 12 Umowy, a także inne osoby, przy pomocy których wykonywał 
będzie przedmiot Umowy. 

 
§ 18 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie doręczenia dokonywane będą na następujące adresy: 

1) dla Zamawiającego: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Administracyjno  
 – Finansowe, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: 
………………@mswia.gov.pl; 

2) dla Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………….. 
2. Pisma przesłane na adresy Stron, wskazane w ust. 1, uważa się za skutecznie doręczone, chyba że Strony 

poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu. 
3. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku z realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy, ustawy - Prawo budowlane, 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Kodeksu cywilnego. 
5. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy a treścią załączników do Umowy, 

pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 
6. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 
7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
8. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Kopia formularza oferty Wykonawcy; 
2) Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno-Użytkowy; 
3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kopia z oferty); 
4) Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru częściowego/końcowego; 
5) Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy; 
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6) Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy; 
7) Załącznik nr 7 – Kopia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzających posiadanie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wymaganym Umową. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do Umowy 
wzór 

 
Warszawa, dnia ……………. . 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU/CZĘŚCIOWEGO/ KOŃCOWEGO 

 
Zamawiający - Inwestor:  
Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana 
Batorego 5, 
 
Wykonawca: …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..... 
 
Na podstawie umowy: 
………………….……………………………………………………………………………… 
 
Wykonawca przedstawił do odbioru: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
Ustalenia: 
1. W wyniku czynności odbiorowych stwierdza się, że:……………….. 
2. Przedmiot umowy przedstawiony do odbioru wykonano w terminie wynikającym z umowy/  

z opóźnieniem - …..dni. 
3. Niniejszy protokół stanowi postawę/nie stanowi podstawy* do wystawienia faktury VAT. 
4. Uwagi: …..…………………………………………………………………………………..  

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

Przedstawiciele Zamawiającego:   Przedstawiciele Wykonawcy: 
1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 
 

1. ………………………………… 
2. ………………………………… 
3. ………………………………… 
4. ………………………………… 
5. ………………………………… 

 
 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do Umowy 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 
 
……………………………….. - Wykonawca, którego reprezentuje: 
 

1. ………………………………., 
2. ………………………………, 

 
oświadcza, że dokonał w dniu ……….. zapłaty kwoty ………….. na rzecz podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy* ……………………………… 
za wykonanie następujących robót budowlanych/usług/dostaw: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Miejscowość, data ………………………………… 
 
  

 ……………………………………………..………………… 
(Pieczęć imienna lub imię i nazwisko oraz podpis 
upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 
 

 
*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do Umowy 
 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY 
 
 

 
……………………………….. - podwykonawca/dalszy podwykonawca*, którego reprezentuje: 

1) ………………………………., 
2) ………………………………, 

oświadcza, że otrzymał w dniu ……….. zapłatę kwoty …………..                          od …………………… 
wykonawcy/podwykonawcy* ……………………………… 
za wykonanie następujących robót budowlanych/usług/dostaw: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Zapłatę otrzymano terminowo / nieterminowo (……. dni) * 
 
Miejscowość, data ……………………………….…. 

 
 

…………………….……………………………………………… 
(Pieczęć imienna lub imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego  przedstawiciela podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy) 

 
 
 

*) niepotrzebne skreślić 

 


