
 
 

 
Str. 1 Wzoru Umowy 

 
Załącznik nr 7 do SWZ 

 
WZÓR UMOWY 

UMOWA NR …………………………. 
o wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych 

 
zawarta w dniu ……………..……….. w Świebodzinie pomiędzy Gminą Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 
Świebodzin, NIP: 9270009197, reprezentowaną przez Burmistrza Świebodzina Tomasza Sielickiego, 
działającego w imieniu na rzecz Gminy Świebodzin,  
przy kontrasygnacie Izabeli Zabłockiej – Skarbnika Gminy, 
zwaną w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony, 
a ……………………………………………………………………. z siedzibą w …………………………...  przy 
ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale ….. Krajowego Rejestru Sądowego w …………… 
pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości………………, NIP…………., Regon……………… lub (imię) 
…….. (nazwisko) ………….. zam. (adres miejsca zamieszkania) ……………., prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) ………….. (nazwa handlowa) ……………………..….. 
z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej) ……………………………………, wpisany do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” z drugiej strony, 
reprezentowanym przez …………………………………………….………………………………………………………… 

 
o następującej treści: 

 
§ 1.1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 

275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)  
udziela zamówienia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Budowa ścieżki rowerowej w formule 
zaprojektuj i wybuduj na odcinku Świebodzin- Kupienino (do przejazdu kolejowego) w ramach zadania 
pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin- Szczaniec”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 
1) wykonanie dokumentacji projektowej, a w szczególności:  
a) opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) 

– 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie *.pdf na płycie CD; 
b) mapę do celów projektowych w skali 1:500 – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej w formacie *.pdf na płycie CD; 
c) inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do wycinki – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. 

w wersji elektronicznej w formacie *.pdf na płycie CD; 
d) opinia geotechniczna – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie 

*.doc na płycie CD; 
e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) lub zaświadczenia właściwego organu o braku 
sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych w przypadku zgłoszenia budowy/wykonywania robót 
budowlanych; 

f) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego i uzyskanie tej decyzji, o ile takowa będzie wymagana; 

g) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 
i uzyskanie tej decyzji, o ile takowa będzie wymagana; 

h) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia i uzyskanie tej decyzji (wraz z raportem oddziaływania na 
środowisko), o ile takowa będzie wymagana; 

i) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o wycinkę drzew i krzewów 
i uzyskanie tej decyzji, o ile takowa będzie wymagana; 
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j) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze o prowadzeniu badań archeologicznych i uzyskanie tej 
decyzji, o ile takowa będzie wymagana; 

k) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej 
gruntów rolnych i uzyskanie tej decyzji, o ile takowa będzie wymagana; 

l) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – 
5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie *.pdf na płycie CD; 

m) opracowanie inwentaryzacji stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (dokumentacja fotograficzna z opisem dla każdej działki) – 2 egz. 
w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie *.pdf na płycie CD; 

n) projekty budowlane (wielobranżowe) – 5 egz. w wersji papierowej (1 egz. przeznaczony dla 
Zamawiającego) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie *.pdf na płycie CD;  

o) projekty wykonawcze z podziałem na branże – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej w formacie *.pdf na płycie CD; 

p) projekty wykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji – 3 egz. w wersji papierowej oraz  1 egz. 
w wersji elektronicznej w formacie *.pdf na płycie CD; 

q) projekty tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami – 3 egz. 
w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie *.pdf na płycie CD; 

r) projekty docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami – 3 egz. 
w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie *.pdf na płycie CD; 

s) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz. w wersji papierowej oraz 
1 egz. w wersji elektronicznej w formacie *.doc na płycie CD; 

t) komplet wszelkich opinii, decyzji, uzgodnień i oświadczeń niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie 
*.pdf na płycie CD. 

2) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1. 
3) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na wybudowany obiekt będący przedmiotem zamówienia 

(jeżeli wymagane). 
3. Dokumentacja projektowa w formacie *.pdf musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, tj. musi 

zawierać jej całą zawartość (treść – opis techniczny, rysunki z podpisami projektantów, warunki techniczne 
wydane przez firmy branżowe oraz uzgodnienia) wraz ze stronami tytułowymi. 
 4. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością i zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności:  

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

− ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470), 

− rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 
tekst jednolity), 

− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia  2012 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 tekst jednolity), 

− ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 – tekst jednolity), 

− rozporządzeniami Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 tekst 
jednolity), 

− rozporządzeniami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), 

− rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 2458), 
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− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 tekst jednolity), 

− ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz 
przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

− ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 
tekst jednolity).  

 5. Przyjęte w dokumentacji projektowej wyroby budowlane (materiały i urządzenia) muszą być 
dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku. Ich zastosowanie zostanie uzgodnione 
z Zamawiającym na spotkaniach roboczych. Zastosowane wyroby (materiały i urządzenia) zostaną opisane 
w opracowanej dokumentacji bez wskazania ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 
 

§ 2.1. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, SWZ oraz ofertą Wykonawcy, stanowiących integralną część umowy. 

2. Zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami 
BHP, p.poż., organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń. 
 

§ 3.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w następującym terminie: 
a) etap I – wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub 
zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych 
w przypadku zgłoszenia budowy/wykonywania robót budowlanych, w terminie do 30 czerwca 
2022 r. od dnia podpisania umowy; 

b) etap II – wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 
wymagane), w terminie do 30 listopada 2022 r. od dnia przekazania placu budowy. 

2. Termin rozpoczęcia prac, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 1 ustala się na dzień podpisania umowy. 
 3. Termin rozpoczęcia prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 ustala się na dzień przekazania placu 
budowy.  

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia 
(kompletnego) przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, umożliwiającym rozpoczęcie 
robót. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie wg zatwierdzonego przez Zamawiającego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji, który jest załącznikiem do niniejszej umowy 
w terminie, o którym mowa w ust. 1.  

 
§ 4.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 do siedziby 

Zamawiającego. 
2. Bezpośrednio przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać 

sprawdzenia jakości przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu umowy zgłosi 

umotywowane zastrzeżenia lub uwagi do przedmiotu umowy albo podpisze protokół, o którym mowa w ust. 4. 
4. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół zdawczo-odbiorczy przygotowany 

przez Wykonawcę, podpisany przez Strony umowy zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot 
zmówienia został opracowany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
normami i jest kompletny ze względu na cel, któremu ma służyć. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, Wykonawca 
w terminie 5 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń usunie stwierdzone nieprawidłowości lub uwzględni uwagi 
Zamawiającego. 

6. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną część przedmiotu odbioru.  
7. Do odbioru poprawionego przedmiotu umowy, stosuje się odpowiednio ust. 2-5 niniejszego paragrafu. 
 
§ 5.1. Wykonawca z chwilą podpisania przez strony protokołu przekazania prac, o których mowa w § 4 

ust. 4, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe. 
W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 
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1) przenosi nieodpłatnie i bezterminowo na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych 
dalej utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na 
rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 powyżej, następuje bez ograniczeń co 
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 
osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego; 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.); 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową; 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu; 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu; 
f) reemisja, wymiana nośników, na których utwór utrwalono; 
g) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 
h) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy; 
i) wprowadzanie zmian, skrótów; 
j) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez niego wybranym. 
3. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania zmian w przedmiocie zamówienia w zakresie 

odpowiadającym jego potrzebom. Zmiany może dokonywać osobiście bądź przy pomocy osób trzecich. 
4. Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie 

Projektanta, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
normami i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

5. Pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 stanowi integralną część przedmiotu odbioru.  
6. Wynagrodzenie przewidziane w § 10 stanowi także zapłatę za przeniesienie praw autorskich 

określonych w niniejszym paragrafie i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy za ich przeniesienie.  
7. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
8. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do 

utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 
r. poz. 666, ze. zm.) wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do 
ich niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zmiany opracowań projektowych 
w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz robót budowlanych realizowanych w oparciu o materiały 
powstałe z realizacji niniejszej umowy. 

9. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem 
o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez 
Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do 
przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

10. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na 
rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń o jakich mowa w ust. 9 powyżej. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze. zm.) i nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich, a utwory powstałe w oparciu o materiały powstałe z realizacji niniejszej umowy 
przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 
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             § 6.1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i miejscem 
prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.  

2. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną 
i finansową za szkody wyrządzone w tracie realizacji robót budowlanych Zamawiającemu i osobom trzecim oraz 
z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej.  

3. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną 
za bezpieczeństwo osób trzecich i osób, z udziałem których wykonuje przedmiot umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące 
roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, polegające na wykonaniu czynności w zakresie: wykonania 
robót przygotowawczych, wykonania robót ziemnych, wykonania podbudów, wykonania robót nawierzchniowych, 
wykonania elementów ulicy, usunięcia kolizji z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną, wykonania 
doświetlenia przejazdu rowerowego, wykonania docelowej organizacji ruchu z elementami bezpieczeństwa 
ruchu. 

5. Zamawiający jest uprawniony do kontroli Wykonawcy w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę 
obowiązku powierzenia realizacji czynności określonych w ust. 4 pracownikom w rozumieniu Kodeksu Pracy, na 
każdym dowolnym etapie realizacji przedmiotu umowy. 

6.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 5 Zamawiający może: 
1) żądać od Wykonawcy w szczególności: 

a) oświadczenia, że osoby wykonujące przy realizacji przedmiotu umowy czynności określone w ust 4 
wykonują je na podstawie umów o pracę. Oświadczenie powinno zawierać imiona i nazwiska tych 
osób oraz czynności jakie wykonują; 

b) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę osób wskazanych w oświadczeniu,  
o którym mowa w ppkt a). Kserokopie umów powinny być sporządzone w taki sposób aby widoczne 
były wyłącznie następujące dane: imię i nazwisko pracownika, rodzaj umowy, data zawarcia umowy 
i wymiar etatu; 

c) zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające 
opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Do kopii dokumentu zgłoszenia stosuje się 
odpowiednio postanowienia ppkt b); 

2) przeprowadzać kontrole na placu robót, z prawem żądania od osób wykonujących pracę informacji 
o podstawie prawnej świadczenia pracy na rzecz Wykonawcy. 
7.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
 8. Przepisy ust. 4-7  stosuje się również do Podwykonawców z zachowaniem postanowień § 19 ust.1 pkt 
13. 

§ 7.1. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu 
z Zamawiającym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy w tracie realizacji przedmiotu 
umowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca kontaktować się 
będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym lub osobami/ podmiotami przez niego wskazanymi na piśmie. 
 2. Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć do kierowania robotami personel wskazany w ofercie 
Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. 
 3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, winna 
być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
 4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami i kierowania budową innych 
osób, niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, 
z winy Wykonawcy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 14. 
 5. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak 
kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonywaniu umowy. 
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§ 8.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej 
wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, w pełnej zgodności z technologią robót wynikającą z instrukcji 
producentów i dostawców materiałów, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, 
z których pomocą wykonuje przedmiot umowy. 
 

§ 9.1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa 
w § 1 z udziałem Podwykonawcy (-ów): ……………………….……………………………………..………………… 
…………………………………………………………………, za działania lub zaniechania, którego (-ych) ponosi 
pełną odpowiedzialność. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia 
umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą 
pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik do 
niniejszej umowy. 

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się do Podwykonawcy (-ów), o których mowa w ust. 1 oraz innych 
Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu 
zamówienia. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż 
w terminie 14 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o którym mowa 
w ust. 5, niespełniającego wymagań ust. 4 i 12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy, o którym mowa w ust. 5 w terminie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym  uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 7, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, 
o której mowa w ust. 7 w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, o której mowa w § 10 ust. 1, chyba że 
wartość umowy o podwykonawstwo przekracza 50 000 zł.  

10. Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 9 przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 
określony w ust. 4 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 9. 

11. Postanowienia ust. 4 - 10  stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Wszelkie 
zmiany dotyczące umowy o podwykonawstwo wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.  



 
 

 
Str. 7 Wzoru Umowy 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach 
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie był krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego, o którym mowa w § 13 ust. 1 i 2. 

 
 § 10.1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ………………….. zł netto (słownie: ...................), powiększone o podatek 
VAT … %, tj. w kwocie: ................... zł (słownie: ...................), co stanowi łącznie kwotę: ................... zł brutto 
(słownie: ...................), po protokolarnym przejęciu i akceptacji przez Zamawiającego odbioru prac projektowych 
i robót (częściowych lub końcowych), potwierdzonych przez strony i zgodnych z harmonogramem rzeczowo – 
finansowym realizacji inwestycji, w tym:  
 

Lp. Zakres prac/robót budowlanych  Ilość 
Cena jednostkowa 

brutto [zł] 

Cena łączna 

brutto [zł] 

1. Dokumentacja projektowa 1 kpl.   

1a. Projekt podziału nieruchomości  15 działek     

2. Roboty budowlane   1 kpl.   

Suma:  

Uwaga: W przypadku większej ilości działek przewidzianych do podziału rozliczenie nastąpi wg cen wskazanych 
w tabeli. Zamawiający zastrzega sobie pomniejszenie proporcjonalnie wynagrodzenia w przypadku mniejszej 
ilości działek do podziału. 
 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w następujących wysokościach: 
a) wynagrodzenia netto, tj. w kwocie: ………………….. zł (słownie: ...................), powiększoną o podatek 

VAT ….%, tj. w kwocie: ………………………….. zł (słownie: ...................), co stanowi łącznie kwotę: 
……………………..  zł brutto (słownie: ...................), po protokolarnym przejęciu i akceptacji przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa  w § 1 ust. 2 pkt 1 wraz z uzyskaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zaświadczenia 
właściwego organu o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych w przypadku zgłoszenia 
budowy/wykonywania robót budowlanych; 

b) pozostałą część wynagrodzenia netto, tj. w kwocie: …………… zł (słownie: ...................), powiększoną 
o podatek VAT ….%, tj. w kwocie: …………………. zł (słownie: ...................), co stanowi łącznie kwotę: 
……………………..  zł brutto (słownie: ...................), po protokolarnym przejęciu i akceptacji przez 
Zamawiającego odbioru robót (częściowych lub końcowych) na podstawie opracowanej dokumentacji 
projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, potwierdzonych przez Strony i zgodnych 
z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji inwestycji, oraz po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie na zrealizowany obiekt (jeżeli jest wymagane). 
3. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1. 
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych 

z realizacją niniejszej umowy. 
 

§ 11.1. Wykonawca ponosi koszty obsługi geodezyjnej inwestycji, zarówno wykonywanej siłami 
własnymi, jak i zleconej specjalistycznym jednostkom, a także wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania 
kompletnego dzieła budowlanego oraz przekazania go Zamawiającemu wraz z pozwoleniem na użytkowanie 
wykonanego obiektu, o którym mowa w § 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Uzyskanie zgody na ewentualne zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym dla realizacji 
inwestycji leży po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez 
Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na własny koszt, 
ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy. 
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5. Budynki przylegające do terenu inwestycji będą w trakcie realizacji robót budowlanych czynne 
i użytkowane. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji i realizacji robót budowlanych, by umożliwić 
swobodny dostęp do tych obiektów i bezpieczne ich użytkowanie oraz ograniczyć do minimum uciążliwości 
wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
§ 12.1. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone, co do 

rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z wymaganiami SWZ wraz 
z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać, co do jakości wymogom 
dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego (osób/ podmiotów 
wskazanych przez Zamawiającego) okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 
materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz użytych materiałów – badania te zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

5.  Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy jest zobowiązany do utylizacji gruzu i innych 
odpadów nienadających się do wykorzystania, w miejscach zorganizowanego składowania odpadów zgodnie 
z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). 

6. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 r. poz. 797 
z późn. zm.) strony ustalają, iż Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych w związku 
z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową, przez co koszty i obowiązki wynikające z przepisów prawa 
w tym zakresie obciążają wykonawcę. 

 
§ 13.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres … 

miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy, przy czym: 
a) okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego wynosi 12 miesięcy, 
b) okres gwarancyjny dla terenów zielonych wynosi 12 miesięcy. 

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy 
lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych 
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych 
wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 

6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi 
w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

7. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i na sumę ubezpieczenia 
nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł stanowiącą załącznik do umowy, obejmującą również szkody wyrządzone przez 
wszystkich podwykonawców 

8. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed zakończeniem realizacji 
umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 
dokument o kontynuacji ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień ust. 7, pod rygorem naliczenia kar 
umownych, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 12. 
 

§ 14.1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację 
swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych 
pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na terenie budowy, w jej otoczeniu i drogach 
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dojazdowych. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na 
koszt Wykonawcy.  

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
 

§ 15.1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych (wystawianych nie częściej niż 
jeden raz w miesiącu) i faktury końcowej, z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Stawki Wykonawcy z tytułu wykonywania na rzecz Zamawiającego robót objętych niniejszą umową 
określa wiążąca dla Wykonawcy oferta. 

3. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez inspektora nadzoru i Strony 
protokoły odbiorów częściowych robót/prac zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji 
inwestycji, o którym mowa w § 3 ust. 5.  

4. Całkowita suma wartości faktur częściowych nie może przekraczać 80% wartości umowy, o której 
mowa w § 10 ust. 1, co Wykonawca uwzględni w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji inwestycji, 
z zastrzeżeniem ust. 1. 

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej w wysokości min. 20% wartości umowy, o której mowa w § 
10 ust. 1, będzie podpisany przez inspektora nadzoru i Strony protokół odbioru końcowego robót sporządzony po 
zakończeniu realizacji wszystkich elementów przedmiotu zamówienia i pozostałych czynności objętych niniejszą 
umową, z zastrzeżeniem ust. 1. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur, o których mowa w ust. 1, dowody potwierdzające 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w szczególności 
dokumenty przelewów bankowych dokonane przez Wykonawcę i  kserokopie faktur wystawionych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy o uregulowaniu należności za roboty budowlane/dostawy/usługi wykonane przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę.  

7. W przypadku nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 6 Zamawiający:  
a) wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie 

kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty; 
b) poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy i wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 10 dni od dnia doręczenia tej 
informacji,  

c) uprawniony jest do naliczenia kary, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 8.  
 

§ 16.1. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia, 
po stwierdzeniu jego zgodności z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, oraz niniejszą umową. 

2. Odbiór końcowy robot zostanie poprzedzony odbiorami robót branżowych pod względem 
technicznym, które maja na celu stwierdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacja projektową, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych aktualnymi normami i przepisami 
technicznymi. 

3. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji inwestycji (gotowość 
do odbioru) wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie 
odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę.  

4. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru 
końcowego dokumentację powykonawczą (wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną) oraz inne 
dokumenty związane z przedmiotem odbioru, w szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, 
sprawdzenia, aprobaty techniczne, świadczenia dopuszczenia do stosowania w budownictwie, protokoły badań 
i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci, itp.  

5. Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności 
Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru. 
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6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie jego 
trwania ujawniono istnienie takich wad i braków, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru o usunięciu 
wad i braków oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych lub niewykonanych. 

8. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego obiektu, o którym mowa w § 1 przed upływem 
okresu rękojmi oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad. 

 
§ 17.1. Płatności za wykonany i odebrany przedmiot umowy określony w  § 1 pkt 1 odbywać się będą na 

podstawie faktur wystawionych na: Gmina Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, NIP: 9270009197. Do 
każdej faktury częściowej należy załączyć stosowne protokoły odbiorów częściowych prac/robót, a do faktury 
końcowej protokół końcowy odbioru prac/robót wraz z pisemnymi potwierdzeniami Podwykonawców 
o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń 
Podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 

2. Płatność za faktury częściowe odbywać się będzie w terminie 14 dni, a za fakturę końcową w terminie 
30 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia faktury na adres określony w ust. 1 przelewem na rachunek 
bankowy o nr  ………………………………………….., wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 1. 

3. Wykonawca może wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne zgodnie z ustawą z dnia 09 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). Faktura VAT, aby mogła być 
uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać nabywcę/odbiorcę: 
Gmina Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, NIP: 9270009197 i numer zawartej umowy. Numer 
PEPPOL 9270009197. 

 4. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku adresata 
faktury.  

5. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty przysługującej 
odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy), który zawarł: 

1) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub 

2) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 dotyczy wyłącznie należności: 

1) powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub 

2) powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
przedkładającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
 7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 5, Wykonawca może zgłosić pisemne 

uwagi dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od Zamawiającego. 
8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 7, 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; 
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1. 
10. Zmiana numeru konta bankowego, o którym mowa w ust. 2 następuje bez konieczności aneksowania 

umowy. 
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§ 18. W przypadku gdyby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia bez należytej staranności, 
niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacją 
projektowo-techniczną lub niezgodnie z umową Zamawiający ma prawo: 

1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac; 
2) odstąpić od umowy; 
3) powierzyć poprawienie lub wykonanie prac objętych umową innym podmiotom na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy; 
4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należność z tytułu poniesionej szkody. 

 
§ 19.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych w § 3 ust. 1 terminów realizacji inwestycji w wysokości 
0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1; 

2) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru częściowego lub końcowego terminu 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 10 ust. 1; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w całości lub części, z przyczyn za które Wykonawca 
odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu 
zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 10 ust. 1; 

4) za odstąpienie od umowy w całości lub części, lub zaprzestanie (o czym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2) jej 
wykonywania przez Wykonawcę w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 
ust. 1; 

5) za brak zapłaty lub za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 9 ust. 4, ustalonego w umowie 
o podwykonawstwo, w wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub za każdy dzień zwłoki 
w stosunku do ustalonego zgodnie z § 9 ust. 5 terminu w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1; 

7) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych w § 9 ust. 7 i 9 terminów przekazania kopii zawartych 
umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 10 ust. 1; 

8) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 15 ust. 6, liczonym od dnia 
doręczenia faktury, o której mowa w § 17 ust. 1 w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 10 ust. 1; 

9) za każdy dzień zwłoki w dokonaniu czynności, o której mowa w § 9 ust. 10, liczonym od dnia określonego 
w wezwaniu w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1; 

10) za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek; 

11) za każdy dzień zwłoki za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy i przedłożenia dokumentu o kontynuacji zabezpieczenia, o którym mowa 
w § 20 ust. 3 w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto; 

12) za każdy dzień zwłoki za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności ubezpieczenia 
i przedłożenia dokumentu o kontynuacji ubezpieczenia, o którym mowa w § 13 ust. 8 w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia umownego brutto; 

13) za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku (za każdego pracownika), o którym mowa w § 6 ust. 4-6 
Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500,00 zł brutto; 

14) za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku (za każdego pracownika), o którym mowa w § 7 ust. 4   
Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 – w wysokości 0,05 % 

kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1; 
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2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem § 21 ust. 1 
pkt 4 – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1. 

 3. Kary za zwłokę w wykonaniu elementu przedmiotu zamówienia lub jego całości nie są naliczane po 
dacie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o zakończeniu elementu przedmiotu zamówienia 
robót lub jego całości pod warunkiem, że w następstwie takiego zgłoszenia odbiór (częściowy lub końcowy) 
został dokonany, a zgłoszenie zostało dokonane po faktycznym wykonaniu oddawanego elementu przedmiotu 
zamówienia lub jego całości. 
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 
 5. W przypadku zwłoki w realizacji prac w stosunku do terminów wynikających z harmonogramu 
rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, Zamawiający po pisemnym powiadomieniu, może odstąpić od 
umowy i powierzyć realizację prac innemu Wykonawcy. 
 6. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których  mogą  dochodzić strony to 20% kwoty     
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1. 
 7. Zamawiający ma prawo potrącić wysokość należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia. 
 

§ 20.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, tj. 
5 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 10 ust. 1, tj. w wysokości: …………………………. zł (słownie: 
…………………………………….) w formie ………………….. . Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

2. Strony ustalają, że część zabezpieczenia, tj. 70 % o równowartości kwoty: …………………….. zł, jest 
zwalniana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % o równowartości 
kwoty: ………………….. zł jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

3.   W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszący zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu 
udzielonych zabezpieczeń w terminie 3 dni bez wzywania przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar 
umownych, o których mowa w § 20 ust.1 pkt 11.   
 

§ 21.1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z następujących przypadków, gdy:  
1) Wykonawca nie rozpoczął realizację prac/robót w terminie określonym w § 3 ust 1 bez uzasadnionej 

przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie; 
2) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację prac/robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 
3) Wykonawca nie wykonuje prac/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 powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – art. 456 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; w takim przypadku odstąpienie od umowy nie jest z winy Zamawiającego, a wiec nie 
przysługuje Wykonawcy kara umowna; 

5) zaistniały inne okoliczności określone w umowie lub w przepisach prawa, uzasadniające odstąpienie 
Zamawiającego od umowy.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem 
uzasadnienia, każdorazowo w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 
uzasadniających odstąpienie, chyba, że z umowy i z przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw wynika 
dłuższy termin na skorzystanie z prawa odstąpienia albo bezterminowe uprawnienie do odstąpienia do umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu daty odstąpienia od umowy, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego i inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
potwierdzający zaawansowanie wykonanych prac/robót, wg stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli 
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Wykonawca nie przystąpi w ww. terminie do sporządzenia protokołu inwentaryzacji, Zamawiający 
sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy i obowiązujący; 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy wykonanych elementów przedmiotu 
zamówienia na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu 
inwentaryzacyjnego. 

4. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru części wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, 

który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy; 
2) wysokość wynagrodzenia w tym przypadku zostanie określona na podstawie przeprowadzonych 

negocjacji o cenę oraz w oparciu o protokół inwentaryzacyjny, w którym szczegółowo określony zostanie 
zakres wykonanych prac/robót; 

3) zapłaty wynagrodzenia za prace/roboty wykonane do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym w protokole 
inwentaryzacji, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar umownych 
i odszkodowań.  

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych elementów przedmiotu zamówienia, potwierdzonych przez 
Strony umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi Strona winna odstąpienia od umowy. Inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, która spowodowała odstąpienie. 
 

§ 22.1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy 
skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób 
reprezentujących Wykonawcę; 

2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że: 
a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia określony 

w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, których wykonanie w sposób obiektywny 
uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji inwestycji 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia; 

b) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż zakładano 
w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert; 

c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;  
d) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co 

uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji inwestycji 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia; 

e) organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie; 
f) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód 

bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; 
g) wystąpiły nieprzewidziane kolizje z urządzeniami znajdującymi się w obszarze prowadzonej inwestycji; 
h) wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej lub normami technicznymi, w szczególności długotrwałe ujemne temperatury zewnętrzne 
podczas wykonywania robót budowlanych; 

i) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu 
zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

j) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, epidemia, 
itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody 
w znacznych rozmiarach; 

k) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów administracji 
w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, itp.; 

l) w związku z usunięciem drzew zaszła konieczność uzyskania opinii RDOŚ w zakresie występowania gniazd 
czynnych i ich zasiedlenia przez ptaki (w tym gatunki chronione); 

m) w  związku  z  koniecznością  uzyskania  opinii  RDOŚ  w  zakresie  występowania  chronionych gatunków 
zwierząt;  
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3) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych 
w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą 
właściwości funkcjonalno – użytkowych obiektu, o którym mowa w § 1 i będą korzystne dla 
Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: 

a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia; 
b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów; 
c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu 

zamówienia;  
4) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami w 

brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementów określonych w § 1 ust. 1 pod warunkiem, że 
wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane 
brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wykonawcy nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy; Zamawiający przewiduje 
możliwość ograniczenia wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 10 ust. 1, do minimalnej wartości 
brutto wynoszącej 80% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1; 

5) w zakresie zmian personalnych wśród osób, o którym mowa w § 7 ze względów losowych, służbowych, 
z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod 
warunkiem, iż nowowprowadzane osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na 
powierzenie obowiązków nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu  określonych w SWZ. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim fakcie; zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy; 

6) w zakresie powierzenia części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy(-om) lub dalszym 
Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 9 ust. 1 lub wprowadzenia innych 
Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem: 

a) spełnienia wymagań określonych w § 9 dotyczących umowy o podwykonawstwo; 
7) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający ofertę. Zmiana jest 

możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie 
oraz braku podstaw do wykluczenia określonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, pod warunkiem że: 
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego; 
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę; 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 8, wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy zostanie 
powiększona o kwotę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

3. Niezależnie od treści ust. 2, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1 pkt 9 lit. a) do 
d), Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany 
wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 1 pkt 8 
wpłynęły na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy. Wniosek musi  również zawierać uzasadnienie 
i określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy.   

4.  W terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 3,  
Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości, albo wniesie swoje zastrzeżenia. W 
przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony  przystąpią do negocjacji zmiany wysokości 
wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń.  
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 5.  Niezależnie od ust. 1 pkt 8, ust. 2-4, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem  
ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.  

 6. Jeżeli zmiana kosztów, o której mowa w ust. 5 względem ceny lub kosztów przyjętych w celu  
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni się o co najmniej 10%,  Strona uprawniona  
będzie do wystąpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Zmieniona 
wartość wynagrodzenie, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona  
wystąpiła z  takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iż rzeczywiście doszło w okresie obowiązywania umowy  
do zmiany cen lub kosztów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia.   

7. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we wniosku, 
o którym mowa w ust. 6, w jaki sposób zmiana kosztów miała wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy. 
Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6 nie częściej niż raz na 6 miesięcy.   

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5-7 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, 
w trakcie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

9. Wprowadzane zmiany umowy dotyczące terminów lub zmniejszenia zakresu wymagają 
wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji inwestycji, o którym mowa w § 3 ust. 5, 
z zachowaniem postanowień § 10 i § 15. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa, o którym 
mowa w ust. 1 pkt  4. 

10. Wystąpienie którejkolwiek w wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego 
zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do 
ich dokonania. 

11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem 
nieważności, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 6. Podstawą wprowadzenia zmiany jest 
pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia.  

 
 § 23.1. Wykonawca oświadcza, że wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskuje w celu realizacji 
niniejszej umowy. 
 2. Gmina Świebodzin informuje, że administratorem danych osobowych zawartych w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym dotyczącym zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest Gmina Świebodzin. Zawarte 
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do zawarcia 
oraz wykonania umowy, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku 
z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 – czyli  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. 
 3. Dane mogą być przekazywane instytucjom oraz osobom biorącym udział w procesie budowlanym 
w tym podmiotom tj. Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Konserwatorowi Zabytków oraz innym 
organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 4. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji 
umowy. 
 5. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania dostępu do nich, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. 
 6. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania 
umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. 
 7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

§ 24. Pełnomocnikami Zamawiającego uprawnionymi do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach 
przedmiotu umowy określonego w § 1 jest Burmistrz Gminy Świebodzin lub jego zastępca oraz osoby wskazane 
przez Zamawiającego. 

 
§ 25.1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawa zamówień publicznych. 
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2. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie zostaną 
rozwiązane polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. 

 
Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy: 

1) SWZ; 
2) Program Funkcjonalno – Użytkowy; 
3) oferta; 
4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
5) harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji; 
6) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej; 
7) oświadczenie z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; 
8) umowy o podwykonawstwo; 
9) tabela elementów rozliczeniowych.  

 
Zamawiający 

 
Wykonawca 
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