
 

 
 

UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE   NR  …………………projekt 

w dniu ………………………... pomiędzy: 

Fundacją „Pałac Bojadła”, ul. Kościelna 1, 66-130 Bojadła, o numerze identyfikacji 
podatkowej 973-101-70-14, wpisaną do rejestru stowarzyszeo, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej 
Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000503717, w imieniu której działa: 
Prezes Zarządu Fundacji Pałac Bojadła    - Aneta Kamioska, 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a …………………………z siedzibą ……………………………., o numerze identyfikacji 
podatkowej…………………, wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju / rejestru przedsiębiorców 
KRS pod nr ………,  
reprezentowanym przez: 
………………………………………. - ……………………….. 

zwanym/zwaną w dalszej części „WYKONAWCĄ” 
zwanymi w dalszej części łącznie „STRONAMI” 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym, zgodnie z art. 10 i 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.) została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się 
zrealizowad zadanie pn. „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele 
kulturalne” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 
Priorytetowa 4 „Środowisko i kultura”, Działanie 4.4 „Zasoby kultury i dziedzictwa 
kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty 
realizowanie poza formułą ZIT. Budynek wpisany do rejestru zabytków prowadzonego 
przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod numerem 205.  

2.     Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają projekt budowlanyzatwierdzony 
decyzją Starosty Zielonogórskiego nr 72/2017 z dnia 09.02.2017 r. oraz nr 629/2020 z 
dnia 17.08.2020 r. oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiar 
robót, które stanowią integralną częśd specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie w obrębie fasady, tarasu 
frontowego oraz trzech pomieszczeo parteru pałacu (pom. nr 2, 27 i 28). Prace 
realizowane będą w oparciu o decyzje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
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Zabytków: decyzji LWKZ znak ZN.5142.32.2016 [Boj-2] z dnia 25.11.2016 r.; decyzji 
LWKZ znak ZN.5142.32.2016 [Boj-5+ z dnia 03.07.2020 r.; decyzja LWKZ Zabytków znak 
ZN.5142.16.2020 [Boj] z dnia 13.08.2020 r., zgodnie z programem prac 
konserwatorsko-restauratorskich autorstwa mgr. Tomasza Filara. 

4. Zakres  prac: 
I. Konserwacja z rekonstrukcją kamiennej balustrady tarasu przed wejściem frontowym oraz 

kamiennych stopni schodów tarasowych, w tym: 
1. Dokumentacja fotograficzna  
2. Wstępne oczyszczenie powierzchni obiektu w celu rozpoznania stanu jego 

zachowania 
3. Demontaż elementów balustrady i schodów i przewiezienie ich do pracowni 

konserwatorskiej.  
4. Pobranie prób i przeprowadzenie badao: petrograficznych, stopnia zasolenia 

kamienia, warstw barwnych – opracowane wyniki badao (interpretacja badao wraz 
z wnioskami w odniesieniu do historii obiektu, określenie warstw technologicznych 
proponowanych do usunięcia wraz z uzasadnieniem oraz określenie sposobu i 
zakresu prowadzenie dalszych prac) należy przekazad zamawiającemu przed 
podjęciem dalszych działao. 

5. Dezynfekcja kamienia 
6. Wzmocnienie strukturalne zniszczonych i osłabionych partii kamienia 
7. Usunięcie wtórnych, wadliwych zapraw oraz wtórnych rekonstrukcji nie spełniających 

obecnie swych funkcji ochronnych i estetycznych, usunięcie skorodowanych części 
wykonanych z żelaza (kotwy, dyble)  

8. Oczyszczenie powierzchni kamienia (metoda w zależności od stanu zachowania) 
9. Odsalanie kamienia metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska, usuwanie 

plam po spoiwie olejnym  
10. Łączenie połamanych elementów przy wykorzystaniu kleju epoksydowego oraz 

prętów ze stali nierdzewnej 
11. Uzupełnianie ubytków i rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących fragmentów 
12. Scalenie kolorystyczne 
13. Montaż balustrady oraz stopni schodów w pierwotnym miejscu ekspozycji 
14. Hydrofobizacja (do uzgodnienia po lepszym rozpoznaniu stanu zachowania) 

II. Konserwacja z rekonstrukcją dekoracji kamieniarsko-sztukatorskiej kominka w pom. nr 28, 
w tym: 
1. Dokumentacja fotograficzna 
2. Wstępne oczyszczenie powierzchni obiektu w celu rozpoznania stanu jego 

zachowania  
3. Pobranie prób i przeprowadzenie badao: petrograficznych i warstw barwnych – 

opracowane wyniki badao (interpretacja badao wraz z wnioskami w odniesieniu do 
historii obiektu, określenie warstw technologicznych proponowanych do usunięcia 
wraz z uzasadnieniem oraz określenie sposobu i zakresu prowadzenie dalszych 
prac) należy przekazad zamawiającemu przed podjęciem dalszych działao. 

4. Dezynfekcja 
5. Wzmocnienie strukturalne osłabionych partii sztukaterii 
6. Usunięcie wtórnych przemalowao, wadliwych zapraw oraz wtórnych rekonstrukcji nie 

spełniających obecnie swych funkcji ochronnych i estetycznych  
7. Oczyszczenie powierzchni sztukaterii 
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8. Odsalanie sztukaterii metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska  
9. Łączenie oraz podklejanie połamanych i odspojonych elementów  
10. Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących fragmentów  
11. Scalenie kolorystyczne (zakłada się ujednolicenie całości w jasnej kolorystyce 

wynikającej z badao – pkt 3, odtworzenie/konserwacja ewentualnej rozbudowanej 
kolorystyki stanowi element wykraczający poza powzięte założenia) 

III. Konserwacja z restauracją opracowao tynkarsko-malarskich w pom. nr 27 (jedna ściana o 
powierzchni 24,31 m2), w tym: 

1. Dokumentacja fotograficzna 
2. Badania konserwatorskie uzupełniające. Do wykonania w toku prac, po usunięciu 

wtórnych przemalowao. Wynikiem badao powinna byd dokładna lokalizacja 
zachowanych oryginalnych części opracowao malarskich ścian oraz ustalenie 
pierwotnej technologii i identyfikacja pierwotnych materiałów. W kolejnych 
działaniach w trakcie realizacji zadania należy uwzględnid wyniki i wnioski płynące 
z powyższych badao. Opracowane wyniki badao należy przekazad zamawiającemu 
przed podjęciem dalszych działao. 

3. Usunięcie wtórnych nawarstwieo malarskich mechanicznie 
4. Dezynfekcja odkrytej zabytkowej powierzchni  
5. Podklejenie ewentualnie stwierdzonych spęcherzeo tynku zaprawą iniekcyjną 

mineralną  
6. Doczyszczenie warstwy malarskiej za pomocą odpowiednio dobranych pędzli i 

włókna szklanego. 
7. Wzmocnienie strukturalne tynkarskiego podłoża poprzez nasączenie go preparatem 

na bazie krzemionki organicznej  
8. Konsolidacja warstwy malarskiej z podłożem.  
9. Uzupełnienie warstwy tynkarskiej z zachowaniem charakterystycznej faktury tynku.  
10. Uzupełnienie warstwy malarskiej metodą graficzną  

IV. Konserwacja zachowawcza opracowao tynkarsko-malarskich w pom. 27 i 28 (sześd ścian o 
łącznej powierzchni 122,51 m2), w tym:  

1. Dokumentacja fotograficzna  
2. Ręczne usunięcie luźno związanych wtórnych nawarstwieo malarskich. 
3. Dezynfekcja odkrytej zabytkowej powierzchni  
4. Podklejenie ewentualnie stwierdzonych spęcherzeo tynku zaprawą iniekcyjną 

mineralną  
5. Wstępne, lokalne wzmocnienie strukturalne tynkarskiego podłoża poprzez 

nasączenie go preparatem na bazie krzemionki organicznej 
6. Lokalna konsolidacja warstwy malarskiej z podłożem. 
7. wykonanie konserwatorskiego odwracalnego zabezpieczenia polichromii (z 

zastosowaniem odpowiednio przygotowanej pobiały wapiennej lub gotowych 
produktów przeznaczonych do takich zabiegów konserwatorskich). 

Zakonserwowane powierzchnie będą następnie – w ramach prac budowanych – 
otynkowane oraz pomalowane.  

V. Konserwacja i restauracja sztukaterii w formie profilowanej fasety w pom. nr 2, w tym: 
1. Dokumentacja fotograficzna 
2. Wstępne oczyszczenie powierzchni sztukaterii w celu rozpoznania stanu zachowania i 

zabezpieczenie przed oderwaniem popękanych i odspajających się fragmentów  
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3. Pobranie prób i przeprowadzenie badao: petrograficznych i stratygraficznych fasety 
oraz ścian i sufitu pomieszczenia nr 2 – opracowane wyniki badao (interpretacja 
badao wraz z wnioskami w odniesieniu do historii obiektu, określenie warstw 
technologicznych proponowanych do usunięcia wraz z uzasadnieniem oraz 
określenie sposobu i zakresu prowadzenie dalszych prac) należy przekazad 
zamawiającemu przed podjęciem dalszych działao. 

4. Dezynfekcja 
5. Wzmocnienie osłabionych partii sztukaterii 
6. Usunięcie wtórnych przemalowao, wadliwych zapraw oraz wykonanych rekonstrukcji 
7. Oczyszczenie powierzchni sztukaterii. 
8. Odsalanie sztukaterii metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska  
9. Łączenie oraz podklejanie połamanych i odspojonych elementów fasety  
10. Uzupełnianie ubytków, rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących fragmentów. 
11. Scalanie kolorystyczne z odtworzeniem pierwotnej kolorystyki 

VI. Dekoracja sztukatorska na fasadzie (z wyłączeniem tympanonu i detali sztukatorskich 
ciągnionych): 
1. Dokumentacja fotograficzna 
2. Badania - rozpoznanie konserwatorskie warstw malarskich wszystkich detali z 

określeniem opracowania pierwotnego (w ujęciu stratygraficznym) oraz badanie 
składu pierwotnej zaprawy sztukatorskiej (petrograficzne). Uściślenie doboru 
zaprawy do uzupełnieo na podstawie badao. Opracowane wyniki badao należy 
przekazad zamawiającemu przed podjęciem dalszych działao. 

3. Konserwacja zachowawcza (dotyczy wszystkich ww. elementów sztukaterii z 
wyłączeniem dekoracji nad dwoma oknami parteru w partii ryzalitu środkowego), w 
tym: 
 usunięcie słabo związanych z podłożem wtórnych nawarstwieo malarskich i 

zanieczyszczeo 
 dezynfekcja 
 podklejenie ewentualnie stwierdzonych spęcherzeo tynku zaprawą iniekcyjną 

mineralną 
 lokalne wzmocnienie strukturalne murowanego podłoża oraz zaprawy 

sztukatorskiej, w miejscach osłabionych, poprzez nasączenie preparatem na 
bazie krzemionki organicznej 

4. Konserwacja z rekonstrukcją (dotyczy tylko dekoracji nad dwoma oknami parteru w 
partii ryzalitu środkowego) w tym: 

 usunięcie wtórnych nawarstwieo malarskich 
 dezynfekcja 
 podklejenie ewentualnie stwierdzonych spęcherzeo tynku zaprawą iniekcyjną 

mineralną 
 wzmocnienie strukturalne murowanego podłoża oraz zaprawy sztukatorskiej 

poprzez nasączenie preparatem na bazie krzemionki organicznej  
 odsolenie  
 konsolidacja warstwy malarskiej z podłożem 
 uzupełnienie zaprawy sztukatorskiej na podstawie wniosków z badao 

konserwatorskich  
 konserwacja z rekonstrukcją warstwy malarskiej w oparciu o wyniki badao 
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5. Wykonawca w czasie wykonywania robót musi dysponowad osobami, których 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe opisano SIWZ tj.: 
Zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pracami 
konserwatorskimi, restauratorskimi i badaniami konserwatorskimi może kierowad lub 
samodzielnie je wykonywad osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37a 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 
2020 r. poz. 282 z późn. zm.). 
Imię i nazwisko …………………………………………. 
Ponadto, wykonawca musi wykazad, że wyszczególnione w opisie przedmiotu 
zamówienia prace wykonywad będą specjaliści, którzy wykażą się następującymi 
kompetencjami oraz doświadczeniem w zakresie podobnym do zakresu prac 
wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia: 
-  prace przy elementach z kamienia i sztukateriach: dyplomowany konserwator dzieł 
sztuki ze specjalizacją konserwacja kamienia oraz elementów i detali architektonicznych 
z doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech robót w zakresie konserwacji i 
restauracji elementów z kamieniaoraz trzech robót w zakresie konserwacji i restauracji 
sztukaterii, przy czym ww. doświadczenie dotyczyd musi obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków.  
Imię i nazwisko …………………………………………. 
- prace przy polichromiach: dyplomowany konserwator dzieł sztuki ze specjalizacją 
konserwacja malarstwa ściennego i sztalugowego z doświadczeniem w realizacji 
przynajmniej trzech robót w zakresie konserwacji i restauracji polichromii, przy czym 
ww. doświadczenie dotyczyd musi obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 
Imię i nazwisko …………………………………………. 
Wymaga się również aby w pracach konserwatorskich brał udział dyplomowany 
historyk sztuki. 
Imię i nazwisko …………………………………………. 

6. Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów własnych, które zakupi i dostarczy 
na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych 
do realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, 
o którym mowa w § 7 umowy. Materiały rozbiórkowe stanowią własnośd 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązao materiałowych 
oraz parametrów planowanych do zamontowania urządzeo. Użycie przez Wykonawcę 
materiałów i urządzeo wskazanych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o ryzyku związanym z użyciem 
określonych materiałów i urządzeo. 

§ 2 
TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy. 

2. Termin zakooczenia realizacji przedmiotu umowy - w zależności od terminu określonego 

w ofercie Wykonawcy, jednak nie dłużej niż .................. dni od daty podpisania umowy.  
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§ 3 

PRZEDSTAWICIELE STRON, NADZÓR INWESTORSKI 

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: Pan/i …………………………, tel………………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: Pan/i ………………………, tel…………………….. 

3. Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełni Pan/i ………………… 

posiadający uprawnienia w zakresie prowadzonych robót nr…………………. 

4. Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiającego, pełni: 

1) Pan/i ……………………….., posiadający/a uprawnienia nr …………… w zakresie 

…………………………., tel. ……………………….., 

5. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania prawnego wynikającego z prze-

pisów ustawy Prawo budowlane i są uprawnieni, w imieniu Zamawiającego, do sprawo-

wania kontroli zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę, 

zgłoszeniem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, przekazania terenu 

budowy, wykonania czynności związanych z realizacją zadania, w szczególności do 

kontrolowania gospodarki materiałowej oraz dokonywania sprawdzenia jakości 

materiałów i wyrobów przed ich wbudowaniem, sprawdzania jakości i ilości wykonanych 

robót oraz potwierdzania stopnia ich zaawansowania, potwierdzania faktycznie 

wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowania rozliczeo finansowych budowy 

itp.  

6. W przypadku zmiany osób określonych w ust. 1-4 powyżej, strony zobowiązane są do 

natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia się o tym fakcie w formie pisemnej. 

Zmiana w/w osób nie stanowi zmiany umowy. 

§ 4 
OBOWIĄZKI STRON 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia 

podpisania umowy, 

3) przekazania Wykonawcy, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, projektu 

budowlanego, projektów wykonawczych, dzienników budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przekazania Zamawiającemu, w dniu podpisania umowy, oświadczenia kierownika 

budowyo przyjęciu obowiązków oraz oświadczenia o spełnieniu wymagao 

określonych w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 

2020 r. poz. 282 z późn. zm.), 

2) przekazania Zamawiającemu, w dniu podpisania umowy oświadczenia osoby, która 

będzie wykonywała prace konserwatorskie o spełnieniu wymagao określonych w art. 

37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 

z późn. zm.),  
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3) przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w terminie do 14 dni od 

dnia przekazania terenu budowy,  

4) przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji, w terminie do 14 dni od dnia 

podpisania umowy, harmonogramu realizacji robót, 

5) zabezpieczenia i ogrodzenia terenu budowy, 

6) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy, na własny koszt, 

7) zapewnienia obsługi geodezyjnej, obejmującej wytyczenie geodezyjne oraz 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przez uprawnione służby geodezyjne – 

jeśli zajdzie taka koniecznośd, 

8) zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej występujących w obrębie 

prowadzonych robót, a w przypadku zniszczenia ww. punktów ich odtworzenia na 

własny koszt, 

9) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

oraz uprawnionym przedstawicielom Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, 

10) uzgodnienie we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii, ewentualnie punktu 

zrzutu ścieków, a także dopełnienia wszelkich formalności i pokrycia kosztów z tym 

związanych, oraz pokrycia kosztów zużycia poszczególnych mediów, 

11) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt: 

a) zaplecza socjalno-magazynowego budowy w miejscu przez siebie uzgodnionym 

z właścicielem terenu,  

b) terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeo, 

przy czym Zamawiający nie wskaże nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu 
budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów, postoju maszyn i 
urządzeo, a także miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz nie będzie ponosił 
kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, użyczeniem itp., 

12) wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem 

wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z Polskimi Normami, w tym 

normami technicznymi oraz zgodnie z innymi właściwymi normami,  

13) stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów prawa dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeostwa pracy; opłaty i kary za 

przekroczenie w trakcie robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeostwa pracy ponosi Wykonawca, 

14) przedstawiania inspektorowi nadzoru na piśmie materiałów i urządzeo do akceptacji 

przed ich zakupem, przy czym parametry proponowanych materiałów nie mogą byd 

gorsze niż opisane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów bądź 

urządzeo, które nie zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru, Zamawiający 

może odmówid zapłaty za roboty wykonane z użyciem takich materiałów bądź 

urządzeo, 
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15) zgłaszania inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu gotowości do odbiorów robót, 

w tym robót zanikających i ulegających zakryciu, z odpowiednim wyprzedzeniem, 

celem umożliwienia dokonania odbioru we właściwym terminie, 

16) zabezpieczenia terenu budowy i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan 

techniczny i prawidłowośd oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, 

17) utrzymania terenu budowy: 

a) w należytym porządku, w tym przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych 

oraz zasad właściwej gospodarki materiałami,  

b) w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco  

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na własny koszt, 

18) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy 

oraz zapewnienia, na własny koszt, podczas całego okresu robót, dostępu do terenów 

i nieruchomości położonych w pobliżu terenu budowy, 

19) wykonania, w jednym egzemplarzu, pełnej dokumentacji fotograficznej z realizacji 

robót w wersji drukowanej i elektronicznej, 

20) przygotowania trzech egzemplarzy geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, jeśli 

zajdzie koniecznośd jej wykonania,  

21) przekazania Zamawiającemu, po zakooczeniu robót, nie później jednak niż przed 

rozpoczęciem odbioru koocowego: 

a) kompletu dokumentów - atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. - 

potwierdzających dopuszczenie materiałów wykorzystanych do realizacji robót do 

stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawa, a nadto badao i sprawdzeo, wraz z ich zestawieniem, 

b) dokumentacji fotograficznej, o której mowa w pkt. 19 powyżej,  

c) wszelkich innych dokumentów, wraz z wykazem tych dokumentów,  

ww. dokumenty mają byd  spakowane w odpowiedni karton lub wpięte w segregator; 
do tak spakowanych dokumentów musi byd załączony szczegółowy spis zawartości, 

22) uporządkowanie terenów zielonych w obrębie prowadzonych robót po ich 

zakooczeniu, 

23) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie 

z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleo i odtworzeniem uszkodzonych, 

w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, 

nawierzchni drogowych, poza terenem budowy 

24) ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku 

z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy, prowadzenia robót w sposób wyłączający powstanie szkód; w przypadku 

powstania szkód, koszt ich usunięcia obciąża Wykonawcę, 

25) ubezpieczenia realizowanego przedmiotu umowy na czas realizacji umowy od 

wszelkich ryzyk, łącznie z klauzulą zabezpieczającą szkody powstałe w częściach 
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ukooczonych, w takim zakresie, by ochroną ubezpieczeniową objęte były również 

roboty wykonywane przez podwykonawców, jeśli Wykonawca posługuje się 

podwykonawcami, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, 

26) posiadania przez cały czas realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym robót realizowanych na 

podstawie niniejszej umowy, 

27) prowadzenie robót w sposób zapewniający bezpieczeostwo, personelu oraz osób 

trzecich. 

3. Wykonawca musi ponadto uwzględnid: 

1) koniecznośd uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji robót oraz ich 

realizację etapami uzgodnionymi z inspektorami nadzoru, uwzględniającymi 

możliwośd funkcjonowania jednostki , 

2) wywiezienie odpadów z terenu budowy - w cenie należy uwzględnid transport do 

podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport, utylizację oraz 

składowanie na składowisku odpadów – dot. tej części materiałów, które zgodnie 

z odrębnymi przepisami zalicza się do opadów; Wykonawca winien posiadad 

stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonad tę częśd zamówienia przy 

pomocy podmiotu, który takowe posiada, 

3) załadunek, wywiezienie i rozładunek materiałów rozbiórkowych i innych, które 

wskaże inspektor nadzoru w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

4. Ponieważ roboty budowlane wykonywane będą w obrębie funkcjonującej kuchni 

Zamawiający dopuszcza wykonywanie części robót poza godzinami pracy jednostki oraz 

w dni wolne od pracy, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Prace uciążliwe tj. 

powodujące hałas, kurz, pylenie itp. powinny byd wykonane poza godzinami pracy. 

Pomieszczenia, w których będą wykonywane roboty należy oddzielid i zabezpieczyd 

przeciwpyłowo od pozostałych foliami odgradzającymi. 

5. Jeżeli Zamawiający zażąda, w trakcie wykonywania robót, badao w specjalistycznym 

laboratorium losowo pobranej grupy materiałów użytych do wykonania zamówienia, pod 

kątem spełnienia przez nie właściwych norm, Wykonawca zobowiązany będzie 

przeprowadzid badania na własny koszt. 

6. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte umową należą do zakresu jego działalności 

i profesjonalnie zajmuje się wykonywaniem takich robót. 

§ 5 
ODBIORY 

1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy stanowid będą przedmiot odbiorów. 

Strony przewidują dokonywanie następujących odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe - po zakooczeniu realizacji części przedmioty umowy, 

3) odbiór koocowy - po zakooczeniu realizacji przedmiotu umowy. 
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2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają każdorazowo odbiorowi. W przypadku 

zakrycia przez Wykonawcę robót zanikających lub ulegających zakryciu bez odbioru, 

Wykonawca obowiązany jest odkryd je na własny koszt celem umożliwienia ich odbioru. 

3. Po zakooczeniu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na 

piśmie o gotowości do odbioru koocowego. Do zawiadomienia, o którym mowa 

powyżej, Wykonawca załączy oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania 

obiektów z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg, ulic i sąsiednich 

nieruchomości, o ile korzystano z nich w toku realizacji robót. 

4. Terminy rozpoczęcia odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia 

zawiadomienia inspektora nadzoru, 

2) odbiory częściowe - w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego  

i inspektora nadzoru, 

3) odbiór koocowy - w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego  

i inspektora nadzoru. 

5. Terminy zakooczenia czynności związanych z odbiorami: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie do 3 dni od daty 

rozpoczęcia, 

2) odbiory częściowe - w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia, 

3) odbiór koocowy - w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie każdorazowo protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też wyznaczony przez 

Zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. W odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowym biorą udział kierownik budowy i 

inspektor nadzoru, w odbiorze koocowym kierownik budowy, inspektorzy nadzoru  

i przedstawiciele stron. 

7. Niezależnie od innych uprawnieo przysługujących Zamawiającemu z mocy obowiązują-

cych przepisów prawa, w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

wskazanym w protokole odbioru. Wadliwe roboty podlegają ponownemu odbiorowi po 

ich poprawieniu. Żądanie usunięcia wad może byd ponawiane. Niezależnie od 

powyższego, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, których Wykonawca nie usunął w terminie 

wyznaczonym w toku odbioru, względnie wad  istotnych nie dających się usunąd, albo 

wad  istotnych, których Wykonawca nie zdoła – w istniejących okolicznościach - 

usunąd w czasie odpowiednim, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od 

umowy lub żądania obniżenia wynagrodzenia, 

2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, których Wykonawca nie usunął 

w terminie wyznaczonym w toku odbioru, względnie wad nieistotnych nie dających 

się usunąd, albo wad nieistotnych, których Wykonawca nie zdoła w istniejących 
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okolicznościach usunąd w czasie odpowiednim, Zamawiający uprawniony jest do 

żądania obniżenia wynagrodzenia, 

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czyniących przedmiot robót niezdatnym do 

normalnego użytku, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru robót do 

czasu usunięcia stwierdzonych wad. 

8. Wykonawca zobowiązany jest usuwad wady na bieżąco, jednak w terminie nie 

późniejszym niż określony w protokole odbioru lub piśmie skierowanym przez 

Zamawiającego do Wykonawcyw okresie realizacji robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu 

wad stwierdzonych podczas realizacji robót, w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji. 

10. Zamawiający dokona protokolarnie odbioru wadliwie wykonanych robót, po usunięciu 

wad, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad i gotowości 

do odbioru. 

§ 6 

ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM 

1. (Brak podwykonawców) 

1.1.Wykonawca wykona własnymi siłami 100 % wartości przedmiotu umowy. 

1.2.Wykonawca w ofercie nie zadeklarował uczestnictwa podwykonawców przy realizacji 

zamówienia, co oznacza, że – na dzieo zawarcia umowy – nie przewiduje takiego  

sposobu realizacji przedmiotu umowy. 

1. (Podwykonawcy) 

1.1. Zakres prac podlegający wykonaniu przez podwykonawców określony jest  w ofercie 

Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zapewnia przy tym, 

że w realizacji prac, o których mowa powyżej, uczestniczyd będą wyłącznie osoby  

posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami 

prawa. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za 

działania i zaniechania własne. 

1.2. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakośd i terminowośd prac objętych 

przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

1.3. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytułu 

wykonywanych przez nich prac objętych przedmiotem umowy obciążają Wykonawcę. 

W przypadku zgłoszenia przez podwykonawców jakichkolwiek roszczeo wobec 

Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się zwolnid Zamawiającego z odpowiedzialności za powyższe, z zastrzeżeniem 

poniższych ustępów i postanowieo § 7 umowy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzed umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
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podwykonawca jest obowiązany dołączyd zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Powyższe postanowienie stosuje 

się odpowiednio do projektu zmiany umowy.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo 

przedłożyd Zamawiającemu poświadczoną za zgodnośd z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmiany, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo 

przedłożyd Zamawiającemu poświadczoną za zgodnośd z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których obowiązek 

przedłożenia wskazany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z 

zastrzeżeniem umów o wartości większej niż 50.000,00 zł, które w każdym przypadku 

winny byd przedłożone Zamawiającemu. 

5. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia zastrzeżeo do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do 

jej zmian, w terminie 14 dni od otrzymania odpowiednio: projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, projektu jej zmian, zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy określony 

w umowie o podwykonawstwo nie może byd dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego wykonawcy mimo zastrzeżeo lub sprzeciwu 

Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa  

w § 12 ust. 3 pkt. 3 i 4 umowy, względnie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz 

wyłącza solidarną odpowiedzialnośd Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

8. Postanowienia ust. 1-7 powyżej stosuje się również do podwykonawców wskazanych 

w ofercie Wykonawcy. 

§ 7 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony 

w § 1 umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z kosztorysu 

powykonawczego, określone na podstawie cen jednostkowych netto z oferty Wykonawcy 

oraz obmiaru powykonawczego ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez 

inspektora nadzoru.  
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2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, wynagrodzenie za przedmiot umowy, obejmujące zakres 

robót wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ustalone na podstawie  

kosztorysów ofertowych Wykonawcy, wyraża się kwotą netto ……..….. zł (słownie: 

………………..), natomiast wraz z 23 % podatkiem od towarów i usług w kwocie …………… zł 

wynagrodzenie brutto wynosi ……………………..zł (słownie: ……………………….). 

3. Ostateczna wysokośd wynagrodzenia kosztorysowego ustalona zostanie na zasadach 

określonych w § 8 ust. 3 umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, pokrywa wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty: zakupu materiałów, transportu, załadunku, 

transportu i rozładunku materiałów rozbiórkowych, wywozu oraz utylizacji odpadów, 

zabezpieczenia i ogrodzenia terenu budowy, zapewnienia dozoru mienia na terenie 

budowy, robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, zagospodarowania 

i zabezpieczenia terenu budowy, urządzenia zaplecza socjalno-magazynowego terenu 

budowy oraz jego utrzymania, poboru wody, energii elektrycznej i ewentualnie zrzutu 

ścieków, wykonania prób, badao, zabezpieczenia i oznakowania na czas wykonania robót, 

likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie terenu robót oraz 

wszelkie inne koszty, które Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy. 

5. W przypadku faktycznego wykonania mniejszej ilości robót niż określone w ofercie 

Wykonawcy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeo z tytułu otrzymania 

wynagrodzenia niższego, niż określone w ust. 2 powyżeji zrzeka się wszelkich roszczeo z 

tego tytułu wobec Zamawiającego. 

6. Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy są niezmienne przez czas trwania umowy, 

uwzględniają w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności wymienione w ust. 4 

powyżej. 

 
§ 8 

ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktur VAT, wystawianych 

przez Wykonawcę i doręczanych Zamawiającemu, z zastrzeżeniem następujących 

rozwiązao szczegółowych: 

1) pierwsza faktura może zostad wystawiona i dostarczona przez Wykonawcę 

Zamawiającemu nie wcześniej niż po zrealizowaniu zakresu robót o wartości nie 

mniejszej niż ................ zł (........................ tysięcy złotych 00/100), 

2) następne faktury, za wykonany zakres robót, wystawiane będą łącznie (z 

uwzględnieniem pkt 1) do 90% wartości całkowitego, szacunkowego wynagrodzenia 

Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 2 umowy, nie częściej niż jeden raz w miesiącu, 

3) koocowa faktura, obejmująca pozostałą 10% częśd wynagrodzenia Wykonawcy, 

wystawiona zostanie po zakooczeniu realizacji przedmiotu umowy i innych 

czynności i dokonaniu i podpisaniu odbioru koocowego bez zastrzeżeo, 
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przy czym każda z faktur może byd wystawiona nie wcześniej, niż po dokonaniu bez 
zastrzeżeo odbiorów częściowych lub koocowego robót objętych rozliczeniem. 

2. Przez odbiór bez zastrzeżeo rozumie się bezusterkowy odbiór robót, tj. odbiór robót 

pozbawionych wad lub po całkowitym usunięciu wad. Rozliczenie możliwe jest nadto – 

mimo nieusunięcia wad - w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia 

do obniżenia wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie obliczane następująco: ceny jednostkowe 

robót netto będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych uproszczonych, a ilości 

wykonanych robót, według faktycznej ilości wykonanych robót potwierdzonej przez 

inspektora nadzoru. Do ustalonego tak wynagrodzenia doliczony zostanie 23 % podatek 

od towarów i usług. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych 

robót) zmiana ustalonego w § 7 ust. 2 umowy wynagrodzenia nastąpi jedynie  

w przypadku, gdy ilośd faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości 

przedstawionej w przedmiarze robót. W takim przypadku wynagrodzenie określone w § 

7 ust. 2 umowy zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen 

jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, z zastrzeżeniem, że nie 

przekroczy kwoty przeznaczonej na ten cel. 

4. Termin płatności należności Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 powyżej, ustala się 

każdorazowo do 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, 

z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.  

5. Warunkiem wymagalności i wypłaty wynagrodzenia jest każdorazowo dostarczenie 

Zamawiającemu faktury VAT wraz z kompletem dokumentów wyszczególnionych w ust. 

6 i 7 poniżej. 

6. Do faktur VAT wystawionych po zrealizowaniu części przedmiotu umowy, muszą byd 

dołączone następujące dokumenty: 

1) podpisany protokół odbioru częściowego bez zastrzeżeo,  

2) kosztorys powykonawczy wraz ze szczegółowym obmiarem robót sprawdzony przez 

inspektora nadzoru, 

3) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu obowiązków określonych w § 16 umowy, 

4) w przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których nie 

poinformował Zamawiającego, 

5) w przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawców, na których 

zaangażowanie Zamawiający wyraził zgodę, zestawienie należności dla wszystkich 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz z kopiami wystawionych przez 

nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz 

dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczególności pisemne 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu należnego 

im wynagrodzenia, 
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6) w przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców wykazanych w ofercie 

lub na których zaangażowanie Zamawiający wyraził zgodę: 

a) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których 

poinformował Zamawiającego w swojej ofercie lub na których zaangażowanie 

Zamawiający wyraził zgodę, 

b) pisemne oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w pkt a) powyżej, że 

faktycznie nie wykonywał robót oraz oświadczenie, iż w związku z tym nie wnosi 

roszczeo o wynagrodzenie z tytułu podwykonawstwa, chyba że fakt 

niewykonywania robót podwykonawczych przez podwykonawców wskazanych 

w ofercie wykazany zostanie innymi wiarygodnymi dowodami. 

7. Do faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy, poza 

dokumentami określonymi w ust. 6 pkt 2-6 powyżej (odnoszącymi się do całości robót), 

winien byd dołączony podpisany protokół odbioru koocowego bez zastrzeżeo, 

zawierający oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w § 11 umowy. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodnośd z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8 powyżej, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

i dokonywana jest (łącznie w odniesieniu do wszystkich podwykonawców) wyłącznie 

w granicach określonych wynagrodzeniem należnym Wykonawcy, a nadto z wyłączę-

niem podatku VAT, w przypadku gdy zastosowanie znajdzie mechanizm odwróconego 

podatku. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwid 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 powyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonad bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadnośd takiej zapłaty, albo 
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2) złożyd 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 

płatnośd się należy, albo 

3) dokonad bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadnośd 

takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Należnośd Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy 

uiszczana będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  

w …………………………. Nr ………………………………………do wysokości środków przeznaczonych 

na realizację zadania pod nazwą „.....................” z zastrzeżeniem powyższych ustępów. 

Za dzieo zapłaty uważa się dzieo uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

§ 9 
CESJA WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może zbywad na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Cesja dokonana bez pisemnej zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej jest nieskuteczna 
wobec Zamawiającego. 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, co stanowi 

kwotę ………………… zł (słownie:………………………………………….). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie …………… 

3. W przypadku należytego wykonania robót stanowiących przedmiot umowy, 70% 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, zostanie zwrócone lub zwolnione 

w terminie 30 dni po odbiorze koocowym zadania, potwierdzonym protokołem odbioru 

koocowego robót i uznaniu przez Zamawiającego umowy za wykonaną. Pozostała częśd, 

tj. 30% zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w piętnastym dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady, wynoszącego 60 miesięcy licząc od dnia odbioru koocowego 

całości robót stanowiących przedmiot umowy. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

zabezpieczenie zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania niezbędnych 

robót oraz pokrycie roszczeo z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót oraz gwarancji. 

5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

w związku ze zmianą umowy, względnie opóźnieniem lub zwłoką Wykonawcy, 

Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie niepieniężne o ograniczonym okresie 
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ważności, dostarczy Zamawiającemu, do dnia stanowiącego termin zakooczenia 

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, kolejne zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości określonej w ust. 1 powyżej, spełniające 

następujące warunki:  

1) okres ważności zabezpieczenia - co do 100% kwoty zabezpieczenia - obejmujący nie 

mniej niż 3 miesiące licząc od dnia następującego po terminie zakooczenia realizacji 

przedmiotu umowy, wskazanym w § 2 ust. 2 umowy, 

2) okres ważności zabezpieczenia - co do 30% kwoty zabezpieczenia - nie mniej niż  

3 miesiące licząc od dnia następującego po upływie okresu ważności aktualnego 

zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę w części, w jakiej zabezpiecza ono 

roszczenia z tytułu rękojmi za wady.  

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę w terminie zabezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do odliczenia i zatrzymania 

kwoty nieuzyskanego zabezpieczenia z należnego wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z niniejszej umowy, z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczeo, o 

których mowa w ust. 4 powyżej – do czasu przedłożenia Zamawiającemu stosownego 

zabezpieczenia. 

§ 11 
GWARANCJA JAKOŚCI  

1. Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakości materiałów i robót wykonanych na 

podstawie niniejszej umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na 

materiały i zrealizowane roboty stanowiące przedmiot umowy w formie oświadczenia, 

zgodnie z postanowieniem ust. 2 poniżej. Niezależnie od powyższego Wykonawca 

ponosi odpowiedzialnośd z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i wbudowanych  

materiałów, przy czym okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy licząc od dnia  

dokonania odbioru koocowego robót. 

2. W protokole odbioru koocowego Wykonawca udziela gwarancji jakości na warunkach  

określonych w ust. 4 i 5 poniżej, na okres …… miesięcy, której termin rozpocznie bieg od 

daty podpisania protokołu odbioru koocowego. W przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z uprawnienia do żądania obniżenia wynagrodzenia wobec 

stwierdzonych przy odbiorze wad, oświadczenie o udzieleniu gwarancji złożone przez 

Wykonawcę  

w protokole odbioru, w którym stwierdzono wady, poczytuje się za udzielenie gwarancji 

jakości również w stosunku do prac wykonanych wadliwie, z uwzględnieniem 

obniżonego standardu jakościowego wadliwie wykonanych prac.  

3. Protokół odbioru koocowegorobót, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi 

równocześnie, wraz z niniejszą umową, dokument gwarancyjny. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w okresie 

gwarancji, przy czym Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 3 dni od 

dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i zrealizuje naprawę niezwłocznie, nie 
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później, niż w odpowiednim terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie gwarancji. O usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie. Roboty polegające na usunięciu wad 

w okresie gwarancji podlegają odbiorowi. 

5. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad ujawnionych 

w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego do usunięcia wady, względnie nieusunięcia ujawnionych wad we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia 

ich usunięcia innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca 

upoważnia niniejszym nieodwołalnie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do 

uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notą 

obciążeniową. W przypadku braku płatności w powyższym terminie koszty wykonania 

zastępczego pokryte zostaną w pierwszej kolejności z zabezpieczenia, o którym mowa w 

§ 10 umowy. 

§ 12 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie: 

1) w rozpoczęciu robót – 500,00 zł (słownie: piędset złotych) za każdy dzieo opóźnienia,   

2) w zakooczeniu realizacji całości przedmiotu umowy – 500,00 zł (słownie: piędset 

złotych) za każdy dzieo opóźnienia,   

3) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – 500,00 zł (słownie: piędset złotych) za 

każdy dzieo opóźnienia,   

4) w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi – 500,00 zł 

(słownie: piędset złotych) za każdy dzieo opóźnienia, 

przy czym Wykonawca pozostaje w opóźnieniu do chwili bezusterkowego odbioru 
określonych prac lub skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do żądania 
obniżenia wynagrodzenia.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 

którejkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy – 200 000,00 zł (słownie:  

dwieście  tysięcy złotych). 

3. Wykonawca zapłaci nadto Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) braku zapłaty przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przez który rozumie się niedokonanie 

zapłaty w całości lubw części w terminie 30 dni po upływie terminu zapłaty, w 

wysokości 15%szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o 

którym mowa w § 7 ust. 2 umowy,  

2) nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 2% szacunkowego wynagrodzenia 

umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy,  
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3) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, w wysokości 2% szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy,  

4) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodnośd z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2% szacunkowego 

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, 

5) niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności 

wynagrodzenia podwykonawcy, mimo wezwania skierowanego przez 

Zamawiającego, w wysokości 2% szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, 

6) naruszenia obowiązków opisanych w § 16 umowy, w tym naruszenia obowiązku 

zatrudniania opisanych tam osób wyłącznie na podstawie umowy o pracę, względnie 

obowiązku umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli opisanej w § 16 

ust. 2 umowy, w wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto pracowników na 

dzieo stwierdzenia naruszenia, za każdy jednostkowy przypadek naruszenia. 

4. Suma kar umownych określonych w ust. 1 powyżej, nie może przekroczyd 60% 

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy.  

5. W przypadku zbiegu podstaw do żądania przez Zamawiającego kar umownych, ustalone 

w umowie kary umowne podlegają zsumowaniu i mogą byd dochodzone łącznie. 

6. Strony zastrzegają możliwośd żądania odszkodowania uzupełniającego, obok 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni po 

otrzymaniu wezwania wraz z notą obciążeniową. 

8. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-7 powyżej strony ponoszą odpowiedzialnośd 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych. 

§ 13 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpid od umowy w każdym z następujących przypadków: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od 

dnia przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie 

Zamawiającego do rozpoczęcia robót, 

2) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny,realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni, 

3) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje 

swoje zobowiązania umowne, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do zamiany 

sposobu wykonania umowy i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin, 

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

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy – 

art. 145 ustawy Prawo zamówieo publicznych,  
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5) wystąpią inne okoliczności określone w umowie lub w przepisach prawa, 

uzasadniające odstąpienie Zamawiającego od umowy. 

2. Zamawiający może także odstąpid od realizacji części przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 ust. 1 umowy, ze skutkiem na przyszłośd. W przypadku, o którym mowa 

powyżej, Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze, roszczenia  

o zapłatę wynagrodzenia mimo nie wykonania robót, ani inne podobnego rodzaju 

roszczenia dotyczące robót, co do których Zamawiający odstąpi od umowy. Wykonawca 

zrzeka się, obecnie i na przyszłośd, wszelkich roszczeo w tym względzie.     

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robót, 

2) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności Wykonawcy tytułem 

wynagrodzenia, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od dnia upływu 

terminu płatności określonego w § 8 ust. 4 umowy. 

4. Odstąpienie powinno nastąpid w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem 

uzasadnienia, każdorazowo w terminie dwóch miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie, chyba że z przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw 

wynika dłuższy termin na skorzystanie z prawa odstąpienia albo bezterminowe 

uprawnienie do odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzieo odstąpienia od umowy oraz 

zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, 

która spowodowała odstąpienie od umowy, wezwie Zamawiającego do dokonania 

odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających. 

§ 14 

MOŻLIWOŚD DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE 

1. Zamawiający – niezależnie od postanowieo bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa normujących dopuszczalne zmiany w umowie - dopuszcza dokonanie zmian w 

umowie dotyczących: 

1) terminów realizacji zadania - zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy możliwa 

będzie w przypadku: 

a) wystąpienia w trakcie wykonywania robót wyjątkowo niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, które w znaczny sposób opóźniłyby zakooczenie robót, przy 

czym za znaczne opóźnienie uznaje się termin min. 14 dni, 

b) wstrzymania robót lub przerw w pracach, powstałych z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, 

c) wstrzymania robót, na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub 

przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 

d) wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych organów,  

z przyczyn innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez 
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Wykonawcę, użyciem przez niego wadliwych materiałów czy też naruszeniem 

przez Wykonawcę przepisów prawa, 

e) konieczności usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, jeżeli koniecznośd usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w doku-

mentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania umowy, 

f) wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji z sieciami, urządzeniami, 

fragmentami budowli lub innymi przeszkodami, nie ujętymi w dokumentacji 

projektowej, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie  

z wymaganiami lub sztuką budowlaną, 

g) wystąpienia w trakcie wykonywania robót odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie 

zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin,  

h) konieczności prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, 

usunięcia niewypałów lub niewybuchów, wystąpienia odmiennych od przyjętych 

w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych, 

i) zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na 

zmianę terminu realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia, 

j) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, które będą miały wpływ 

na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, 

k) odkrycia wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, o ile 

będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 

l) zaistnienia działao osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

m) zaistnienia innych sytuacji wyjątkowych, wpływających istotnie na przedłużenie 

czasu realizacji przedmiotu umowy, 

n) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego np. 

poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne 

podmioty przed zawarciem umowy, a termin zakooczenia robót określony został 

datą, 

o) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, 

2) zmian w sposobie spełnienia świadczenia, w przypadku: 

a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej, 

spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów; pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

zamówienia, 

b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązao 

technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej,    

c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązao 

technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  
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d) aktualizacji rozwiązao projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 

e) rezygnacji z realizacji części robót, 

3) zmiany kierownika budowy i osób, o których mowa w § 1 ust. 5 – zmiana kierownika 
budowy i osób, o których mowa w § 1 ust. 5 następowad może na wniosek 
Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego; osoby proponowane na to 
stanowiskamuszą spełniad wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 

4) zmian wynagrodzenia: 

a) ze względu na zmiany zakresu rzeczowego w przypadkach będących 

następstwem konieczności usunięcia wad projektu lub wprowadzenia zmian w 

projekcie, 

b) w przypadku wykonania mniejszego lub większego zakresu robót niż określony w 

przedmiarach robót, dokumentacji projektowej, 

c) w przypadku gdy zastosowanie ma art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówieo 

publicznych,  

d) ze względu na wyłączenie części robót z zakresu rzeczowego przewidzianego do 

wykonania na podstawie niniejszej umowy, w przypadku gdy na podstawie 

przeprowadzonych badao uzupełniających decyzji, postanowienia lub zaleceo 

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zajdzie koniecznośd 

wykonania prac w sposób odmienny niż opisany w dokumentacji projektowej i 

programie prac konserwatorskich zatwierdzonych decyzją Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak ZN.5142.32.2016 [Boj-2] z dnia 

25.11.2016 r.; decyzji LWKZ znak ZN.5142.32.2016 [Boj-5] z dnia 03.07.2020 r.; 

decyzja LWKZ Zabytków znak ZN.5142.16.2020 *Boj+ z dnia 13.08.2020 r. 

5) zmian nazwy zadania, numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 

6) zmiany stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek 

podatku na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji 

zmiany (podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynagrodzenia określonego 

umową, przy czym zmiana dokonana zostanie w taki sposób, aby koszt (ryzyko) 

zmiany wartości podatku od towarów i usług rozkładał się po połowie pomiędzy 

Zamawiającego i Wykonawcę, 

7) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu 

zamówienia, które będą realizowane przy udziale podwykonawców – zmiana 

sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w 

przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu 

zamówienia przy pomocy podwykonawców, lub zadeklaruje wykonanie części 

przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a 

docelowo zechce dokonad zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; 

Wykonawca może wnosid o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania usług 

podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub 
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jakości usług stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeostwa 

opóźnieo lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze 

względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – z zastrzeżeniem przepisów ustawy 

Prawo zamówieo publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwośd zmiany istotnych postanowieo zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych 

wywołujących potrzebę dostosowania umowy do nowych regulacji prawnych wraz ze 

skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegółowych 

rozwiązao technicznych, o ile będą one prowadzid do zastosowania rozwiązao co 

najmniej równorzędnych lub korzystniejszych pod względem materiałowym, 

technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o których mowa powyżej, 

dokonywane są każdorazowo w drodze zgodnych oświadczeo woli stron, sporządzanych 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych 

wymogów przewidzianych przepisami prawa. 

 
§ 15 

ZMIANY SPOSOBU REALIZACJI ROBÓT 

Dopuszcza się wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczegółowych rozwiązao 
technicznych, o ile będą one prowadzid do zastosowania rozwiązao co najmniej 
równorzędnych lub korzystniejszych pod względem materiałowym, technicznym, 
technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o których mowa powyżej, dokonywane są 
każdorazowo w drodze zgodnych oświadczeo woli stron, sporządzanych w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych wymogów 
przewidzianych przepisami prawa. 
 

§ 16 
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW 

1. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób 

wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót budowlanych objętych umową 

wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). Postanowienie powyższe 

stosuje się także do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji 

przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych 

osób, w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy, do kontroli sposobu 

wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej. W 

ramach uprawnieo kontrolnych Zamawiający ma prawo w szczególności: 
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1) żądad od Wykonawcy złożenia wyjaśnieo na piśmie w sprawach dotyczących 

zatrudniania pracowników przy realizacji czynności opisanych w ust. 1 powyżej,  

2) żądad od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia 

obowiązków opisanych w ust. 1 powyżej, 

3) przyjmowad od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w ust. 1 

powyżej oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia.  

§ 17 

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja, przekazywane w związku 

z niniejszą umową między stronami, sporządzane będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja mogą byd przesyłane 

telefaksem, pocztą e-mail, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem 

poleconym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja, przesłane telefaksem winny zostad 

niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.  

3. Strony wskazują następujące adresy e-mail oraz numery telefaksów na potrzeby 

realizacji umowy:  

- do Zamawiającego: adres e-mail: ..................., nr telefaksu: ........................,  
- do Wykonawcy: adres e-mail:……………….., nr telefaksu: ……………………. 

4. Korespondencja wysyłana będzie na adresy podane w komparycji niniejszej umowy oraz 

na numery telefaksów podane sobie przez strony po zawarciu umowy. Każda ze stron 

zobowiązana jest do informowania drugiej strony o zmianie miejsca zamieszkania, 

siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca 

zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na adres wskazany 

w komparycji umowy lub na podany wcześniej numer telefaksu, strony uznają za 

doręczone. 

 
§18 

KLAUZULA SALWATORYJNA 
1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowieo niniejszej Umowy, z 

mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 

administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe 

postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skutecznośd. 

2. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną 

zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa 

i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do 

pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. 
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§ 19 
POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy według siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. 

zm.), jak również Kodeksu cywilnego i innych właściwych aktów prawnych. 

3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 1, 

2) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zastosowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

PODPISY 
WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY:
            
   
 
 
 
 
 
 


