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Znak: GIR.271.1.4.2021  Załącznik nr 11 do SWZ 

 

UMOWA nr GIR.272…….2021 

(projekt) 

 

zawarta w dniu …………….. 2021 r. w Kochanowicach pomiędzy: 

Gminą Kochanowice mającą swą siedzibę przy ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice, NIP: 575-186-51-15, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………. 

a 

………………………………….., 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn.: Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli 

fotowoltaicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach”, znak sprawy GIR.271.1.4.2021,  

w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  

z późn. zm.) 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn.: “Wymiana źródła ciepła 

wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach”. 

2. Zamawiający wymaga, że należy pozostawić zespół pomp ciepła solanka/woda dla których 

dolnym źródłem jest układ sond poziomych ułożonych w gruncie. Pompy te należy przyłączyć do 

wymiennika ciepła. Źródło te, będzie stanowiło rezerwę przyłączoną ręcznie do zespołu 

grzewczego. 

3. Z etapu realizacji zostaje wyłączona budowa drugiej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 50kW  

a zatem wyłącza się z realizacji następujące elementy: panele fotowoltaiczne wraz z konstrukcją  

o mocy 50kW , falownik 50kW, projektowany kabel YKXS 4x25mm² oraz projektowane złącze ZK4  

i ZKPV2. 

4. Zamawiający wymaga także iż przy złączu ZK5 należy zabudować złącze z przełącznikiem sieć  

– 0 – agregat wraz z wtyczką 63A do podłączenia mobilnego agregatu prądotwórczego Gminy 

Kochanowice. 

5. Szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia są: Przedmiary robót – Załączniki nr 1 do SWZ, 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załączniki nr 2 do SWZ oraz 

Dokumentacja projektowa – Załączniki nr 3 do SWZ. 

6. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną 

część umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione  

w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją 
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projektową. 

8. Przedmiot Umowy nie obejmuje robót dodatkowych, wykraczających poza zakres dokumentacji 

projektowej. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, nadto Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie 

zawodowe gwarantujące wykonanie umowy z najwyższą starannością oraz że przedmiot umowy 

zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, polskimi 

normami i sztuką budowlaną. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, 

sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym po podpisaniu umowy o którym 

mowa w §3 ust. 3 niniejszej Umowy. 

11. Zamówienie jest dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę dofinansowania, jeśli będzie to wynikiem niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

13. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż ….. zł Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu 
obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem prolongatę ubezpieczenia.  

 

§ 2 

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

- osób, które przy realizacji zamówienia będą wykonywać: prace związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

3. 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. 2 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

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

ich oceny,  

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

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie nie krótszym niż 3 dni robocze (od poniedziałku do piątku), Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 

czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
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wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania;  

c)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający za każdy stwierdzony przypadek 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, 

niezależnie od przewidzianych sankcji, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona 

czynności naprawczych oraz bez ponownego wzywania złoży żądane przez Zamawiającego dowody  

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę. 

7. Za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 6. Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz może zawiesić wykonanie tej części robót 

z winy Wykonawcy do chwili spełnienia stawianych wymogów. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy.  

§ 3 

1. Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu umowy do 30 listopada 2021 r.  

2. Za datę wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy  

w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego 

następuje z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust. 6 i 7. 

4. Przedmiot Umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił załącznik do Umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania aktualności harmonogramu rzeczowo-finansowego przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia. 
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6. Aktualizacja harmonogramu może odbywać się z inicjatywy każdej ze Stron. Harmonogram oraz każda jego 

aktualizacja wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający dokonuje zatwierdzenia harmonogramu lub 

zgłasza uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu. 

7. W przypadku konieczności uwzględnienia uwag lub zmiany w celu dostosowania harmonogramu do 

wymagań i możliwości finansowych Zamawiającego, zwłaszcza wynikających z uwzględnienia planu 

finansowego Zamawiającego oraz okoliczności współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uaktualnionego harmonogramu w terminie 

do 7 dni od daty wydania polecenia zmiany, wg wytycznych. 

8. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmianą istotną i nie wymaga zawarcia aneksu do 

Umowy, o ile zmiana ta nie będzie skutkowała przekroczeniem terminu zakończenia robót budowlanych,  

o którym mowa w ust. 1.  

§ 4 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dnia/i od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

3. Materiały, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 2020 poz. 215). 

4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady  

i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

5. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót 

przed ich zniszczeniem. 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych i gruzu oraz ich 

utylizacji zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez osoby realizujące 

przedmiot umowy ze strony Wykonawcy, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami 

trzecimi, oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu podczas 

prowadzenia robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu na bezpieczeństwo, 

zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich urządzeń i instalacji, których na czas 

wykonywania robót nie można zdemontować ze względu na zapewnienie ciągłości pracy Zamawiającego. 

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia części urządzeń w toku realizacji robót, naprawienie ich  

i doprowadzenie do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę. 

12. Do czasu odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty. 

 

§ 5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) udostępnienie dokumentów i danych związanych z wykonaniem prac, będących w jego posiadaniu, 

b) wskazanie Wykonawcy punktów poboru wody i energii elektrycznej, (udostępnienie Wykonawcy, za opłatą 

punktów poboru wody i energii elektrycznej) 

c) przekazanie terenu wykonania przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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a) Oznakowanie prowadzonych robót tablicami informacyjnymi zgodnie z prawem budowlanym; 

b) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej miejsca inwestycji przed jej rozpoczęciem i po zakończeniu 

robót, a także robót zanikających; 

c) Wykonanie innych obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane, w szczególności art. 22, oraz 

dokumentacji projektowej; 

d) utrzymanie terenu wykonania umowy w należytym porządku, 

e) usunięcie wszelkich uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy i na jego koszt, 

f) systematyczny wywóz śmieci (Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia śmieci we własnym 

kontenerze) i odpadów powstałych podczas robót, przestrzegając przepisów dotyczących utylizacji. 

 

§ 6 

1. Za   wykonanie   przedmiotu   umowy   strony   ustalają   wynagrodzenie   w   kwocie:   

netto ……………..…………………..zł  (słownie złotych: …………………….………………………………..……...).   

brutto......................................................zł (słownie złotych: ……………………………………………………..……...). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i odpowiada zakresowi 

robót. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi 

Umową. 

4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości wykonanych robót i cen 

jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, z zastrzeżeniem ust. 5, na podstawie obmiarów 

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty, o których mowa w § 1 ust. 3, zostanie skalkulowane na podstawie 

ilości wykonanych robót i cen jednostkowych nie wyższych od średnich cen publikowanych  

w wydawnictwie branżowym dla województwa śląskiego (np. „Sekocenbud”), aktualnym w miesiącu 

sporządzania kalkulacji, z uwzględnieniem czynników cenotwórczych (stawka roboczogodziny, koszty 

pośrednie, zysk) z kosztorysu ofertowego. 

6. Przed wykonaniem robót, o których mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do 

akceptacji Zamawiającego wstępną kalkulację cenową tych robót. Przekazanie kalkulacji cenowej 

powinno nastąpić z wyprzedzeniem, aby czynności te pozostały bez wpływu na termin wykonania 

zamówienia i jakość robót. 

7. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na 

podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, przy czym wartość faktury końcowej będzie wynosić co 

najmniej 5% kwoty wynagrodzenia ofertowego wskazanego w ust. 1.  

8. Podstawą do wystawienia faktur są zatwierdzone przez Zamawiającego i inspektora nadzoru protokoły 

odbioru częściowego za wykonane roboty budowlane, a w przypadku faktury końcowej – protokół odbioru 

końcowego. 

9. Wszystkie płatności za wykonane roboty budowlane będą dokonywane powykonawczo, na podstawie 

protokołów odbioru robót, na kwoty zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego na 

zestawieniach wartości ukończonych robót lub kosztorysach powykonawczych. 

10. Protokół odbioru częściowego uwzględnia zestawienie wszystkich prac objętych zamówieniem oraz 

rozliczenie kwot należnych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy. 

11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przez 

Zamawiającego przelewem w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT na: Gmina Kochanowice, ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice, NIP: 575-186-51-05,  

na wskazane konto Wykonawcy. W przypadku, gdy u Zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy  
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i będzie on zobowiązany do rozliczenia podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  

o podatku od towarów i usług, Wykonawca wystawi fakturę opatrzoną informacją „odwrotne obciążenie” 

(art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2021 r., poz. 685, z późn. zm.).  

12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po uprzednim spełnieniu warunków określonych w ust. 8 i 9 oraz § 7 ust. 1 

 

§ 7 

*(wypełnić w przypadku zgłoszenia podwykonawców) 

1. Z pomocą podwykonawców Wykonawca wykona: …………………………….. ……………………. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo jest zobowiązany, 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. 

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanym do Zamawiającego  

z wnioskiem o akceptację Wykonawca określa w szczególności: zakres robót wykonywanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wielkość należnego wynagrodzenia z tytułu 

wykonywanych robót, termin wykonania, warunki płatności faktury, warunki płatności kary za nieterminowe 

uregulowanie należności. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej 

wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlanej. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, gdy: niespełnione zostaną wymagania określone  

w SIWZ, termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni. Niezgłoszenie zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo, o których mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację projektu 

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy/umów o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, w przypadkach, gdy niespełnione zostaną wymagania określone w ust. 5 zdanie 

pierwsze. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się  

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. 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. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określone  

30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Przepisy ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

11. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorących udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane oraz przedłożonych Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 
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11, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

13. 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 zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, 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. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag,  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

͞ nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

͞ 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 

͞ dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

͞ W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane/dostawy/usługi, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

19. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane/dostawy/usługi wykonane przez 

podwykonawcę. 

 

§ 8 

1. Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy będzie Pan/i ..........................................................., 

tel. ………………………. 

2. Obowiązki kierownika budowy w branży sanitarnej ze strony Wykonawcy pełni Pan/i 

................................................., tel. ………………………. 

3.   Obowiązki kierownika robót w branży elektrycznej ze strony Wykonawcy pełni Pan/i 

................................................., tel. ………………………. 

4. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie Pan/i .................................................., 

tel. ……………………. 
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5. Obowiązki inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie osoba wskazana przez 

Zamawiającego.  

 

§ 9 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2) odbiór częściowy, 

3) odbiór końcowy robót 

4) odbiór gwarancyjny 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy 

z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) W odniesieniu do odbioru końcowego robót: 

a) odbioru końcowego robót dokonuje się, gdy Wykonawca po wykonaniu całości objętych przedmiotem 

umowy robót, zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót, 

b) Zamawiający dokona czynności odbiorowych komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wykonania całości 

robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy, po przedłożeniu kompletnych 

dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego robót, 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego robót, jeżeli po przystąpieniu do 

czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru  

z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą, 

e) Komisja dokonująca odbioru końcowego robót sporządza protokół odbioru końcowego robót. Odbiór 

końcowy robót potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy. 

2) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych         

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym po usunięciu wad ujawnionych  

w okresie rękojmi lub gwarancji. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac. Usunięcie wad powinno być 

stwierdzone protokolarnie. 

3) W odniesieniu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu: 

a) Do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, każdorazowo dla zakończonego etapu robót zanikających 

(przed ich zakryciem) i inne wymagane przepisami prawa dokumenty badań.  

4) W odniesieniu do odbioru częściowego robót: 

a)  Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia częściowych rozliczeń.  

b) Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbiorów częściowych w terminie siedmiu (7) dni  

od daty zgłoszenia wykonania poszczególnej części przedmiotu zamówienia.  

c) Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający stwierdzi, że roboty mają wady, może żądać ich usunięcia, 

wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.  
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d)  Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć  

w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są 

istotne, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, 

gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane liczonej 

od dnia odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy, ………. miesięcznej gwarancji na 

zamontowane pompy ciepła, 240 miesięcy na zamontowane panele fotowoltaiczne, 120 miesięcy na 

zamontowany falownik oraz 60 miesięcy na zamontowany inwerter. Ochrona z tego tytułu rozpoczyna się 

od daty odbioru końcowego robót. 

2. Karty gwarancyjne zostaną złożone Zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót. 

3. W okresie rękojmi / gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad/ 

usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia 

Wykonawcy o ich ujawnieniu bądź innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 3, nie usunie wady/usterki, Zamawiający może zlecić 

jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić Kartę gwarancyjną, na każdą wykonaną Instalację  

podlegającą procedurze Odbioru i przekazać Zamawiającemu przy podpisywaniu protokołu  

Odbioru (za pośrednictwem Inspektora Nadzoru), jako swoje pisemne zobowiązanie do realizacji  

obowiązków z tytułu gwarancji jakości, na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

6. Zasady eksploatacji i konserwacji Instalacji będącej przedmiotem gwarancji zostaną określone  

w opracowanej przez Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu i Użytkownikowi instrukcji  

użytkowania i eksploatacji Instalacji. Zasady te mają wynikać z przepisów prawa oraz zasad  

prawidłowej gospodarki, w szczególności nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od  

zasad określonych przez producentów Urządzeń i materiałów wchodzących w skład Instalacji  

objętych gwarancją. 

7. Wykonawca zapewnia, że w okresie trwania gwarancji jakości nie dojdzie do uszkodzenia  

Instalacji oraz jej elementów w związku ze stanami postojowymi związanymi z zanikiem energii  

elektrycznej oraz mrozami, a w przypadku zaistnienia wyżej opisanych stanów postojowych,  

Zamawiający nie utraci gwarancji jakości. 

8. Zamawiający w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady jest uprawniony do zgłaszania  

powstałych wad. Zgłoszenia wystąpienia wady lub usterki można dokonać telefonicznie, za  

pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Adresy, w tym do obsługi zgłoszeń  

elektronicznych oraz dedykowany numer telefonu należy wskazać w Karcie gwarancyjnej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę zgłoszeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi  

za wady i utrzymanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej do zgłoszeń zdarzeń  

objętych gwarancją i rękojmią, o których mowa w ust. 6, przez cały okres gwarancji jakości.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych 7 dni w tygodniu  

również w dni świąteczne przez osobę działającą w imieniu Wykonawcy w godz. od 7:00 do  

21:00. W pozostałym czasie Wykonawca zapewni możliwość rejestracji zgłoszeń telefonicznych. 

10. Wykonawca usunie wszelkie zgłoszone wady i usterki z zachowaniem terminów:  

1) czas reakcji serwisu na zgłoszenie, w tym ocena zasadności zgłoszenia i ustalenie sposobu  

usunięcia wady lub usterki podczas bezpośredniej obecności w Lokalizacji Instalacji – do 2 dni od  

momentu zgłoszenia wady lub usterki (wszelkich nieprawidłowości w działaniu Instalacji),  

2) usunięcie wady lub usterki – do 7 dni od momentu zgłoszenia. 
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11. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie  

określonym w ust. 8, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 

12. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez  

Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie traktowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. 

13. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie zobowiązania  

wynikającego z gwarancji jakości lub rękojmi za wady lub nieuznania zgłoszenia, Zamawiający  

może zlecić usunięcie wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez utraty  

uprawnień wynikających z gwarancji. Koszt ten może zostać pokryty w szczególności  

z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

14. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub  

ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego  

koszt.  

15. Usunięcie wad, pod rygorem nieważności, powinno być potwierdzone protokołem usunięcia wad  

lub usterek, podpisanym przez Wykonawcę i Użytkownika, a w Okresie Trwałości Projektu  

również Zamawiającego.  

16. Zgłoszenie wad lub usterek, których termin usunięcia wykracza poza datę ważności gwarancji,  

powoduje wydłużenie okresu gwarancji jakości o okres od momentu zgłoszenia wad lub usterek  

do momentu ich skutecznego usunięcia.  

17. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, z winy  

Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy będą stanowić kary umowne.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 

2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w § 3 

– w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, stosownie do przedmiotu opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad / usterek / awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi / 

gwarancji – w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, stosownie do przedmiotu opóźnienia, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 5 000 zł brutto;  

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany – w wysokości 2 000 zł brutto; 

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –  

w wysokości 10% tego wynagrodzenia brutto; 

8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy –  

w wysokości 0,1% zaległego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia; 

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1 % wartości 

łącznego wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

10) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o prace w wysokości 
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500, 00 zł, za każdorazowe stwierdzenie nieprawidłowości, 

11) w przypadku odmowy lub braku przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w wymaganym terminie,  

w wysokości 2 000,00zł za każdorazowe stwierdzenie nieprawidłowości.   

12)  za opóźnienie w przedłużeniu ważności polisy, o której mowa w § ust. 11 – w wysokości 1 000 zł za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie jej ważności. 

2. Zamawiający informuje, że zadanie objęte umową jest przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków 

UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.  

W przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie 

obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji na skutek okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnego odszkodowania związanego z utratą środków 

pomocowych.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiedzy  

o przyczynie odstąpienia w razie: 

1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 

2) jeżeli Wykonawca przerwał realizację umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, z wyjątkiem przyczyny 

leżącej po stronie Zamawiającego lub wynikającej z technologii robót, 

3) w razie wykonywania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z określonymi w niej warunkami. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego  

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 12 

W celu zapewnienia należytego wykonania umowy, ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % ceny oferowanej brutto, co stanowi kwotę ………………………………..……zł, 

(słownie złotych): ………………………………………….., którą Wykonawca wnosi Zamawiającemu w formie: 

.………………………………………… przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 70% jego wartości będzie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 

bezusterkowego odbioru robót. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi/gwarancji. 

§ 13 

Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 
§ 14 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) zmiany sposobu   spełnienia   świadczenia, na   skutek   zmian   technologicznych, spowodowanych  

w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, Przedmiarze lub Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, 
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c) zmian w zakresie podwykonawstwa. 

2) zmiany osób, o których mowa w § 8 umowy – z powodu ich choroby, śmierci, utraty wymaganych 

uprawnień, rozwiązania stosunku pracy lub decyzji osób przełożonych, na inne legitymujące się, co 

najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami określonymi w SWZ. 

3) Na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany wynagrodzenia 

wykonawcy w przypadku zmiany: 

- stawki podatku od towarów i usług, 

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207). 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę, 

- wprowadzenia robót dodatkowych – zgodnie z kosztorysem ofertowym lub wyceną ofertową lub  

z uwzględnieniem cen, zasad i składników cenotwórczych z kosztorysu ofertowego; 

4) zaistnienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez 

Zamawiającego bądź jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez, lub 

dających się przypisać Zamawiającemu, bądź Wykonawcy, lub Podwykonawcy, bądź dalszego 

Podwykonawcy zatrudnionemu przez Wykonawcę na terenie budowy – w takim przypadku zmianie ulec 

może zakres rzeczowy przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania 

okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji 

przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wysokości wynagrodzenia; 

5) wywołanymi przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, 

niepowodująca zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – w takim 

przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysokości wynagrodzenia 

na zasadach określonych przez obie Strony bądź termin jej realizacji, 

6) zaistnienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy, w szczególności 

spowodowanej sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi 

okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, które nie były możliwe do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac – w takim przypadku 

zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji (odpowiednio o okres 

trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty) oraz warunki płatności, 

7) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia  

w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. 

8) zaistnienia   innej,   niemożliwej   do  przewidzenia  w  momencie  zawarcia  umowy,  okoliczności prawnej 

(zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy), 

ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ – w takim przypadku zmianie ulec może zakres 

rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania,  

a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wysokości wynagrodzenia z tytułu takich zmian 

wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Zmianie może ulec także termin 

realizacji umowy; 

9) wystąpienia zmiany ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy –  

w takim przypadku ulec może zmiana organizacji spełniania świadczenia. Zmiana taka nie może 

jednak pociągać za sobą zmiany wysokości wynagrodzenia; 

10) wywołanymi przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, 
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niepowodująca zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – w takim 

przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysokości wynagrodzenia 

na zasadach określonych przez obie Strony bądź termin jej realizacji, 

11) zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron będących następstwem rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS COV-2 – w takim przypadku zmianie może ulec termin realizacji umowy, poprzez jego wydłużenie 

o okres trwania okoliczności nieuniemożliwiających zrealizowanie przez wykonawcę/podwykonawcę(-ów) 

zadań stanowiących przedmiot umowy. Wykonawca winien natychmiast pisemnie poinformować 

Zamawiającego. 

12) wystąpienia siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4. 

3. Zakazuje się wprowadzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez 

uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Zmiana umowy nastąpi z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy, w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy 

o przyczynie zmiany. 

5. Podstawą do sporządzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robót dodatkowych 

będzie protokół konieczności. 

6. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana 

zmiana może wpłynąć na opóźnienia lub zwiększenie kosztów bądź obniżenie jakości wykonania 

przedmiotu umowy. 

 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 
wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji umowy, jest sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 17 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 


