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Załącznik Nr 8 
 

 

UMOWA WZÓR Nr 272....2022 
 
 
zawarta w dniu ...........................2022r. w Nowym Targu pomiędzy:  
 
Gminą Nowy Targ, mającą swą siedzibę w Nowym Targu przy ul. Bulwarowej 9, 
posiadającą NIP: 735-28-33-352, REGON: 491892570, zwaną w dalszej części Umowy 
ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby: 
Jan Smarduch     - Wójt Gminy   
za kontrasygnatą Katarzyny Bryja   - Skarbnika Gminy 
a, 
......................................... mającym swą siedzibę w .................................. działającym na 
podstawie wpisu do .................................., posiadającym NIP ................., REGON: ..............  
zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: 
.........................    - ...................... 
 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego znak: GPI-ZPI.271.1.22.2022 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września  2019r. została zawarta 
umowa o następującej treści:  
 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego: 
Remontu chodnika przy drodze gminnej Przez Wieś Nr K363321 w miejscowości 
Morawczyna. 
Zakres robót – według Dokumentacji Technicznej (Dokumentacji Projektowej) stanowiącej 
integralną część Umowy. 
Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, 
bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 
 

§ 2 

1. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

1. specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy; 

2. dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, na którą 

składają się: 

a) przedmiar robót, 

b) STWiOR, 

c) dokumentacja techniczna. 

3. złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy.  

2. W przypadku dokumentacji projektowej wiążące są zapisy wg następującej hierarchii 

dokumentów: 

1. przedmiar robót, 

2. STWiOR  

3. dokumentacja techniczna. 
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§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym 
przez strony. 

 

§ 4 

Termin zakończenia robót: 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 
Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

 

§ 5 

1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie: 
.........................................  ................................................... 
(Imię i Nazwisko)              (Nr uprawnień budowlanych) 
 
 

§ 6 

1. Strony ustalają wartość robót wraz z podatkiem VAT na kwotę ryczałtową w wysokości: 
................... zł brutto (słownie brutto: ............................................................................ 
złotych). 
 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania 
wynikające wprost z dokumentacji technicznej, a w szczególności podatek VAT, wszelkie 
roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszt utrzymania 
zaplecza budowy. 

 

3. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy fakturami częściowymi.  

 

4. Faktury częściowe wystawiane będą za zakres robót rzeczywiście wykonanych wg 

wyceny wynikającej z kosztorysu wskazującego sposób wyceny wynagrodzenia 

ryczałtowego złożonego przez wykonawcę przed podpisaniem umowy. 

 
5. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 4 będzie służył do obliczenia należnego 

wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy,  

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 2 ust. 1, 

4) robót zamiennych, 

5) rozliczania wykonanych zadań; 

 

6. Ostatnia faktura częściowa zwana fakturą końcową nie może być wystawiona na kwotę 

niższą niż 10% ceny ofertowej. Faktura końcowa zostanie wystawiona na kwotę 

stanowiąca różnicę pomiędzy sumą kwot wynikających z wcześniejszych faktur 

częściowych, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 6 ust. 1 umowy, po 

dokonaniu odbioru końcowego zgodnie z § 14. 

 

7. Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie 

zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 



Remont chodnika przy drodze gminnej Przez Wieś Nr K363321 w miejscowości Morawczyna 

 
strona 3 

podwykonawców, w przypadku których zamawiający ponosi odpowiedzialność  solidarną 

na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności 

wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu – dotyczących 

robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej 

faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez 

Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zapłaty będzie 

potwierdzona za zgodność kopia przelewu. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania 

umów podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez 

podwykonawców odrębnie dla każdego zadania. 

 
§ 7 

1. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

 
2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną na podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie 30 dni od daty 
jej otrzymania przez Zamawiającego. 

 
3. Fakturowanie na (nabywca): Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, 

NIP: 735-28-33-352, (odbiorca): Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 
Nowy Targ. 

 

§ 8  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 

okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności: 

− wyrównanie i uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym i kruszywem łamanym, 

− regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, 

− roboty ziemne i remont elementów odwodnienia drogi (wymiana studni rewizyjnych, 
wymiana studzienek ściekowych ulicznych o śr. 500 mm, wymiana kanałów z rur 
PVC o śr. zewn. 315 i 200 mm SN8), 

− ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 
osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 
samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

 
2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska 

zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i 

zakresu obowiązków pracownika. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności. 

 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

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

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

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

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

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

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty 

wskazane w ust. 2. 

 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w  paragrafie 13 umowy 

 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności 

wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 

realizacji tego obowiązku. 

 
§ 9  

1. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na 
teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.  
 
2. Wykonawca na własny koszt zamontuje licznik zużycia wody i energii elektrycznej oraz 
będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 
 
3. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów 
tymczasowych na terenie budowy. 
 
4. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu 
budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 
 
5. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenie 
pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 
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6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 
 
7. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia 
pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 

§ 10 

1. Wykonawca zakupi i dostarczy całość materiałów sam, bądź w części przez 
podwykonawców. 

 
2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatę techniczną – o ile wymaga ich dokumentacja projektowa. 
 
3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały 
wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z 
materiałów Wykonawcy na terenie budowy – o ile wymóg taki wynika z dokumentacji 
projektowej lub STWiOR (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) 
i zgodnie z jej zapisami obciąża wykonawcę. 
 
4. Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia 
tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z 
Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty 
pokrywa Zamawiający.                      
    

§ 11 

1. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań 
wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty 
podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z 
ustawy Prawo zamówień publicznych jak również z art. 647 Kodeksu Cywilnego. 

 
2.  Zakres rzeczowy Podwykonawców:  

1) następujący zakres tj. ………………… realizowany będzie z udziałem następując/ego/ych  
Podwykonawc/y/ów: …………………….. 

2) następujący zakres tj. ………………… realizowany będzie z udziałem następując/ego/ych  
Podwykonawc/y/ów: …………………….. 

 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 
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4. Zamawiający zgłasza w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo jest 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, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 4 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 
roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 
zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z 
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 
odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie 
był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 8 /klauzula 
zatrudnienia/ 

8) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w 
zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

 
5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie wskazanym w ust. 4, będzie uważane za jego akceptację. 

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

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

 
7. Wyłączenia, o których mowa w ust. 6, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 
 
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  i wezwie go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  14 dni od dnia 
otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 
9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
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10.Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

 
11.Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 
 
12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
 
13.Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
 
14.Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
 
15.Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

 
16.Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 
stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

 
17.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
18.Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 
19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

 
20.Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
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21.W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź 
dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty 
finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą. 

 
22.Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za 
wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu 
bankowego na kwotę należną podwykonawcom.  

 
23.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 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 niniejszego zamówienia. 

 
24.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

  
25.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 
26.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania 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, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, 
o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

 
27.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 26 pkt 2 w terminie wskazanym 

przez  zamawiającego, 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.  

 
28.Zapłata bezpośredniej należności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastąpi w 

terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Zamawiającego decyzji w tej sprawie. 
 



Remont chodnika przy drodze gminnej Przez Wieś Nr K363321 w miejscowości Morawczyna 

 
strona 9 

29.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie 
domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 

  
30.Konieczność  dwukrotnego  dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

 
31.Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 

podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo 
wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i 
żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 
podwykonawcom wynagrodzenia. 

 
32.Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej. 

 

§ 12 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu: ….…… miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia. 

 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu 

przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  

 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i 

urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w 

ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 

formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 

jakościowych. 

 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 

jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia 
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powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1  

umowy. 

 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze 

względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być 

wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne 

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w 

terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 

tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

 

10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 

ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych.   

 

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na 

adres e-mail: ………………………………………… 

 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

 

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres 

udzielonej gwarancji jakości) (rozszerzenie uprawnień zamawiającego na podstawie art. 

558 § 1 kodeksu cywilnego).  Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesięcy. 

 

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności 

 

§ 13 
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1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 
umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy 
za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego niniejszej Umowy - nie więcej 
niż 50% wartości przedmiotu umowy. 

 
2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za odstąpienie od umowy  z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego § 6 ust. 
1 umowy. 

 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości  10%  wynagrodzenia brutto, określonego , 
określonego § 6 ust. 1 umowy. 

 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
 

5. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za nienależyte wykonanie umowy w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 

 
6. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za zwłokę w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich 
usunięcie, do dnia ich usunięcia. 

 
7. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za brak zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w 
wysokości  0,1%  kwoty brutto niezapłaconej lub nieterminowo zapłaconej faktury. 

 
8. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za nieprzedłożenie do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmian, w wysokości  10 000,00 zł brutto.  

 
9. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia,  w 
wysokości 10 000,00 zł brutto.  

 
10. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w przypadku braku zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10 000,00  zł brutto. 
 

11. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za każdy przypadek nie spełnienia 
wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i 
dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w specyfikacji warunków zamówienia w wysokości 10 000,00 zł brutto. 

 
12. Łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego 

brutto. 
 

§ 14 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane 

muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po 
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sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany 

protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury. 

2) odbiory częściowe po zakończeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - będące 

podstawą wystawienia faktur częściowych, 

3) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia - 

będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub 

końcowego, będzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robót przewidzianych 

w danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru częściowego) lub całości robót 

(dla odbioru końcowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

każdorazowo następujące dokumenty: 

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

budowy i potwierdzone przez Inspektora  Nadzoru) – o ile dotyczy, 

2) Dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej i 

elektronicznej w formacie doc i pdf – o ile dotyczy, 

3) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami – o ile dotyczy, 

4) Dziennik budowy do wglądu – o ile dotyczy, 

5) Inne dokumenty wymagane w STWiOR – o ile dotyczy. 

 

5. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) Dziennik budowy – o ile dotyczy, 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i 

elektronicznej w formacie doc i pdf – o ile dotyczy, 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 

są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru) – o ile dotyczy, 

4) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami – o ile dotyczy, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót 

budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami i normami – o ile dotyczy, 

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświadczeniami 

geodety w dwóch egzemplarzach – o ile dotyczy, 

7) Dokumentu potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów – o ile dotyczy,. 
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6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego w 

terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 

odbioru częściowego lub końcowego. 

 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

częściowego i końcowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego 

odbioru. 

 

8. W protokole odbioru częściowego/końcowego strony wskażą w szczególności zakres 

wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz 

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru  

 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 

istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 

termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 

wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 
§ 15 

1. Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni ubezpieczenie OC pokrywające 
okres obowiązywania umowy od daty rozpoczęcia do zakończenia inwestycji. 

 
2. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe w zakresie wskazanym w ust. 1 będą przez 

Wykonawcę przedstawione Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót podaną w 
umowie i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego. 

 
3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów 

ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu 
uzyskania ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 , a koszty jakie poniósł opłacając 
składki ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności należnych Wykonawcy, a 
jeżeli nie należą się żadne płatności, to Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tych 
kosztów. 

 
4. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą 

Zamawiającego. 
 
5. Obie strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.  
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§ 16 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  
 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzą okoliczności o 
których mowa w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: 

 
1) Wszelkie roboty dodatkowe nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w 

dokumentacji technicznej i w § 6 ust. 2, a których wykonanie jest niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na 
podstawie protokołu konieczności prowadzonego przez Inspektora Nadzoru i 
zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie 
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, włączonych następnie poprzez aneks do 
umowy  
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace 
niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
Kosztorysy na prace nie objęte niniejszą umową będą opracowywane w oparciu o 
następujące założenia: 

- stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak zostały przewidziane w 
ofercie, 

- ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z cen obowiązujących na rynku. Dla 
materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym były zakupione, dla sprzętu 
będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym sprzęt był używany, 

- podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie 
KNR-y. 

 
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, 

także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 
w następujących okolicznościach: 

a) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących firmę 
(Zamawiającego, Wykonawcę), zmiany kluczowych specjalistów (kierujących 
robotami) wskazanych w umowie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy 
czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez Zamawiającego. 

b) Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

c) Rozszerzenia zakresu o podwykonawstwo w porównaniu do wskazanego w ofercie 
Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

d) Zmiany osoby / osób wskazanych w umowie, jako nadzorujących lub kierujących 
robotami – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana 
zaproponowana przez Wykonawcę jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody 
przez Zamawiającego. 

e) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, 
jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy, w sytuacji: 

- wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na 
żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie 
uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin, 
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- niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 
utrzymujących się łącznie dłużej niż 48 godzin, uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy z powodu technologii prac 
określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych 
warunków atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach 
atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy, 

- wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację przedmiotu umowy 
(w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

- zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek 
Zamawiającego, 

- nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji 
robót, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 

- zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu umowy dokonanej z przyczyny 
(przyczyn) niezależnych od Wykonawcy, 

- przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców 
uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części, 

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, 
skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

- wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i 
dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub 
błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a 
także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

- wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 
- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

jej postanowieniami, 
- przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie 

przekroczeń linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych 
terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Dot. przedmiotu umowy, a także 
odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
itp., 

- niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) bądź 
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) przez 
uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest 
dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

f) Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: 
- konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
- konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy 
dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, 
skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

- wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i 
dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub 
błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a 
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także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

- wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które 
mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia 
tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze 
względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 
jej postanowieniami, 

- wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo budowlane, 
których konieczność dokonania wskazana został przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie 
powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub 
warunków pozwolenia na budowę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 
przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem 
wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

g) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji: 
- zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 

okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji 
poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego 
przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia o wartość niezrealizowanych elementów 
przedmiotu umowy, 

- wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów 
przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty 
mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności 
formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia o wartość 
niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy. 

h) Zmiany umowy, co do zakresu robót, które Wykonawca może powierzyć 
podwykonawcy do realizacji – na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiającego). 

i) Zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktury 
przejściowej/możliwości odbioru częściowego robót/ lub zmiany ilości faktur 
przejściowych /ilości odbiorów częściowych robót/ – z wyłącznej inicjatywy 
Zamawiającego. 

 

§ 17 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach. 

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

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być 
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 

 
3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół  inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia, 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 
koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

 
4. Wykonawca zgłosi do wykonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 

roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 
30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wniesione. 

 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt 3) 

niniejszego paragrafu Umowy, 
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego 

obowiązków wynikających z ust. 6 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje 

samodzielnie zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

 

§ 18 

1.   W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie 
zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania 
drogi występowania reklamacyjnego. 
 
2.  Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
 
3.  Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
 
4.  W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 
 
5.  Właściwym do rozpoznania sporów  wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest 
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

 

§ 19 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Nowy Targ jest 
Wójt Gminy z siedzibą w Nowym Targu pod adresem: Urząd Gminy w Nowym Targu przy 
ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ. Z administratorem można kontaktować się, listownie, 
przez elektroniczną skrzynkę podawczą: e-mail: sekretariat@ugnowytarg.pl lub telefonicznie: 
18 26 32 200 / 18 26 32 201 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można 
się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych za pomocą poczty 
elektronicznej lub w siedzibie urzędu. poprzez e-mail na adres: iod@ugnowytarg.pl,  
3. Dane osobowe:   
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a) osób reprezentujących Państwa Podmiot, będą przetwarzane na podstawie obowiązku 
prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c 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 (RODO), wynikającego z  przepisów prawa 
określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej 
reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności 
podejmowanych czynności. 
b) osób wskazanych przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy 
(imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie 
uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f 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 (RODO), w celu należytej 
realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zostały 
podane przez Państwa Podmiot w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania.  
4. Dane osobowe Administrator danych pozyskał od Podmiotu, który wskazał Pana/Panią 
jako osobę upoważnioną do reprezentowania.  
5. Państwa  dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy 
lub ewentualnie do czasu jej rozwiązania.  Po tym okresie dane będą przechowywane nie 
dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 
6. W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy odbiorcą Pani/Pana danych 
osobowych będą firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, 
kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, podmioty świadczące 
dla Administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe. 
7. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo 
żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz 
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
8. Ponadto osobom wskazanym przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu, 
przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego 
ze szczególnej sytuacji. 
9. Państwa Podmiot jest zobowiązany do przekazania powyższych informacji wszystkim 
osobom fizycznym wymienionym w ust. 3. 
 

§ 20 

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu 
Postępowania Cywilnego. 

§ 21 

Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.       

 
§ 22 

Wykaz załączników do Umowy: 
1. Specyfikacja warunków zamówienia. 
2. Dokumentacja projektowa. 
3. Oferta przetargowa. 
 
             ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 


