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WZÓR UMOWY 

UMOWA  nr  ………………………. 

 

Zawarta w dniu ………………… we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii we Wrocławiu 

z siedzibą przy ul. Januszowickiej 48, 53-135 Wrocław, NIP 896-10-00-867, Regon 000092686, 

reprezentowanym przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………. 

NIP …………………………….., REGON ………………………….., 

reprezentowanym przez: 

 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu              

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana pokrycia dachowego”, prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o sygn. WIWgsp.272.07.2022, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na 

wymianie pokrycia dachowego na dachu budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej Inspekcji 

Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. 

Januszowckiej 48, 53-135 Wrocław, polegającej na położeniu nowej warstwy membrany dachowej 

na istniejącą warstwę bez konieczności jej usuwania.  

2. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z informacjami ujętymi w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 2 do Umowy) oraz w 

pozostałej Dokumentacji Technicznej (załącznik nr 3 do Umowy). Załączniki nr 2 i 3 stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia zgodnie z jego opisem,  

w szczególności oświadcza, iż nie są mu znane i możliwe przez niego do ustalenia żadne 

okoliczności, które mogłyby skutkować niemożnością wykonania przedmiotu zamówienia  

w całości lub części, istniejące, czy to w dniu złożenia Zamawiającemu oferty, czy też  

w dniu podpisania umowy – pod rygorem skutków określonych w § 14 ust. 6. 

4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie w szczególności; 

a) fabrycznie nowy i najwyższej jakości – w przypadku zastosowanych materiałów, w 

szczególności membrany EPDM, 

b) wolny od wad materiałowych i wykonawstwa, 

c) wolny od wad prawnych tj. nieobciążony prawami i roszczeniami osób trzecich, 

d) posiadał właściwości zgodne z wymaganiami odpowiednich norm, 

e) wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, a także dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy. 
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6. Przedmiot umowy Wykonawca wykona z własnych nowych materiałów pierwszego gatunku, 
spełniających wymagania określone w dokumentacji technicznej. Materiały dostarczone przez 
Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.  

7. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy, jak 
również przedstawienia wyników tych badań. 

8. Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone w obiekcie czynnym, wszelkie prace należy 
wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. Sposób 
prowadzenia prac nie może wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia robót 
Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania estetyki i czystości. 

 

§ 2 

Termin i sposób realizacji zamówienia 

1. Wykonawca przystąpi do realizacji umowy niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu placu 

budowy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy. 

2. Termin zakończenia całości prac stanowiących przedmiot umowy: do dnia 15.12.2022 r. 

3. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, a także postanowieniami 

niniejszej umowy. 

4. Potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu umowy będzie Protokół odbioru końcowego, 

podpisany przez obie strony umowy. 

5. O gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 

i inspektora nadzoru, o którym mowa w § 11 ust. 1, jednocześnie przekazując im komplet 

dokumentów odbiorowych, w szczególności: gwarancje producentów, protokoły prób, badań, 

sprawdzeń i pomiarów wymaganych prawem lub wyszczególnionych w dokumentacji technicznej, 

instrukcje, dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów 

budowlanych (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i higieniczne, karty 

katalogowe, itp.). Dokumenty odbiorowe przekazane zostaną w sposób uporządkowany, 

uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie (segregator, spis treści, strony 

ponumerowane). 

6. W ciągu 5 dni od zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru, inspektor nadzoru 

potwierdzi zakończenie robót oraz faktyczną gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 

bądź zażąda uzupełnienia dokumentów lub poprawienia przedmiotu umowy. Żądanie zgłoszone 

przez inspektora nadzoru jest równoznaczne z koniecznością dokonania przez Wykonawcę 

ponownego zawiadomienia zgodnie z ust. 5. 

7. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 

później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do 

odbioru. 

8. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół. 

9. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy posiada wady nadające się do usunięcia 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego i przerwać czynności odbioru do 

czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. 

 

§ 3 

Wartość zamówienia 

1. Całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy (wartość wraz z należnym podatkiem VAT)  

za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do 

Umowy), wynosi: 

 

…………………………………… zł 

(słownie: …………………………………………………………….. złotych). 

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty niezbędne 

do wykonania całego zakresu umowy, w tym również koszty nie ujęte w dokumentacji a związane 

z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
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w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu 

budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie, czy zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i 

podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy.  

 

§ 4 

Zasady rozliczania 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 Umowy, 

w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT, a także Protokół Odbioru 

Końcowego nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu umowy i 

podpisany przez Wykonawcę, inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Wraz z fakturą VAT 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia oświadczeń wszystkich podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) uczestniczących w realizacji zamówienia o zaspokojeniu przez Wykonawcę w 

stosunku do nich wszystkich wymagalnych zobowiązań z tytułu wykonywania prac w ramach 

realizacji przedmiotowego zamówienia lub dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim 

podwykonawcom i ewentualnym dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w terminie do 15.12.2022 r. 

3. Należność płatna będzie przelewem w terminie do 30.12.2022 r., pod warunkiem otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie, o którym mowa w ust. 2. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający 

złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 5 

dni od daty otrzymania reklamacji przez Wykonawcę. 

6. W przypadku, gdy  transakcja objęta jest mechanizmem podzielonej płatności, Wykonawca jest 

zobowiązany nanieść na fakturze adnotację: ”mechanizm podzielonej płatności”. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT i jest opodatkowany na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem 

rozliczeniowym wyodrębnionym dla celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz,  

że znajduje się w wykazie podatników VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli Wykonawca posiada tzw. rachunki wirtualne, 

które służą wyłącznie do identyfikacji podmiotu wpłacającego, a które zgodnie z obowiązującymi 

przepisami nie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie  

są zamieszczane w wykazie podatników VAT, to płatności będą odbywać się przez rachunek 

wirtualny, tylko w takim przypadku, jeśli możliwa będzie weryfikacja numeru rachunku wirtualnego 

w wykazie podatników VAT wskazująca na powiązanie tego rachunku z rachunkiem 

rozliczeniowym widocznym na białej liście.  

8. W przypadku niefigurowania, na moment realizacji płatności, rachunku bankowego lub rachunku 

wirtualnego powiązanego z rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, o których mowa w ust. 7  

w wykazie podatników VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z zapłatą 

wynagrodzenia bez narażania się na jakikolwiek obowiązek zapłaty odsetek, kar umownych lub 

jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy opłaty. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia 

wynikającego z faktury nie stanowi również podstawy do rozwiązania umowy, w szczególności  

z winy lub przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, wstrzymanie się z zapłatą wynagrodzenia następuje  

do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku  bankowego lub rachunku 

wirtualnego powiązanego z rachunkiem rozliczeniowym ujawnionego w wykazie podatników VAT 

(tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające z tytułu naruszenia 

przepisów prawa podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z pomocą których zobowiązanie 

wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do powoływania się  

na przyczynienie się Zamawiającego do powstania szkody. 

 

 



Nr postępowania: WIWgsp.272.07.2022                                                               Załącznik nr 9 do SWZ  

 4 

§ 5 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający ma obowiązek: 

a) protokolarnie przekazać Wykonawcy plac budowy, 

b) zawiadomić Wykonawcę o zmianie inspektora nadzoru, informując o terminie zmiany.  

2. Zamawiający ma prawo: 

a) zapewnić nadzór inwestorski nad realizacją umowy, 

b) wstępu na teren robót w każdym czasie, 

c) kontrolowania sposobu i jakości wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

d) pobierania próbek materiałów i dokonywania ich badań, przy czym koszt badań obciąży 

Wykonawcę, jeżeli okaże się, że materiały nie odpowiadają stawianym im wymaganiom,  

e) żądać od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót, 

f) żądać od Wykonawcy odpisu umowy z podwykonawcą. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek: 

a) wykonywać przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami umowy oraz przepisami prawa; 

b) przejąć od Zamawiającego plac budowy oraz odpowiednio go zabezpieczyć (Wykonawca ma 

obowiązek wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym sposobu zabezpieczenia placu 

budowy); 

c) prowadzić dziennik budowy oraz okazywać go na każde żądanie inspektora nadzoru 

i Zamawiającego; 

d) sporządzić w uzgodnieniu z Zamawiającym „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” i 

dostarczyć jeden egzemplarz Zamawiającemu przed planowanym terminem rozpoczęcia 

robót; 

e) własnym staraniem i na własny koszt organizować i realizować dostawy materiałów oraz 

zabezpieczyć ich transport i składowanie;  

f) utrzymywać na terenie robót porządek, należycie składować i usuwać z terenu robót zbędne 

materiały, odpady, śmieci i urządzenia tymczasowe; 

g) uzyskiwać każdorazowo akceptację materiałów, urządzeń itp., które zamierza zastosować, na 

co najmniej 7 dni przed zastosowaniem (w tym odnośnie kolorystyki). W przypadku 

zastosowania przez Wykonawcę niezaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów itp., 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt; 

h) przerwać realizację zadań oraz zabezpieczyć wykonane roboty na każde żądanie 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru; 

i) z wyprzedzeniem 7-dniowym uzgadniać z Zamawiającym przerwy w wykonywaniu robót 

trwające dłużej niż 3 dni;  

j) przed rozpoczęciem odbioru końcowego uporządkować teren robót i przywrócić go do stanu 

nie gorszego niż stan w jakim znajdował się przed rozpoczęciem robót oraz usunąć 

pozostałości na własny koszt i staranie; 

k) usunąć na własny koszt odpady powstałe w trakcie wykonywania prac stanowiących 

przedmiot umowy – koszt załadunku, rozładunku, przewozu i utylizacji mieści się w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1; 

l) uczestniczyć w czynnościach kontrolnych i odbiorach robót; 

m) zapewnić identyfikację pracowników własnych i podwykonawców przebywających na terenie 

robót; 

n) terminowo realizować należne płatności na rzecz podwykonawców, o ile będą oni występować 

przy realizacji przedmiotu zamówienia; 

o) zapewnić pełne wyposażenie swoich pracowników w sprzęt ochrony osobistej (BHP) oraz 

zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401). 
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§ 7 

Podwykonawstwo 
(jeżeli dotyczy) 

1. Wykonawca wykona następujący zakres robót przy pomocy podwykonawców: 

…………………………………………………………………… (podwykonawca, adres, zakres robót). 

2. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za 

roboty budowlane wykonane przez podwykonawców. Odpowiedzialność Zamawiającego 

powstaje, jeżeli projekt umowy o podwykonawstwo został zgłoszony i zaakceptowany na 

zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz poświadczona za zgodność z oryginałem kopia 

zawartej umowy o podwykonawstwo została przedłożona Zamawiającemu na zasadach 

opisanych w niniejszym paragrafie. Wykonawca dołączy do faktury końcowej oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, biorących udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych, że ich wymagalne roszczenia z tytułu realizacji prac zostały zaspokojone. W 

przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza zasady rozliczeń z podwykonawcą, 

Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w celu zabezpieczenia 

płatności jego podwykonawcom. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim 

samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 

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

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

6. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od otrzymania projektu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń 

do przedłożonego projektu w tym terminie oznacza akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

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

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo 

w terminie 7 dni od jej otrzymania. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w 

tym terminie oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego. 

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

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w tej umowie 

jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Uregulowania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone w niniejszym paragrafie stosuje 

się odpowiednio do zmian tych umów. 

11. 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. 
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12. 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. 

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

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji 

przez Zamawiającego. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 14, Zamawiający 

może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) 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 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

18. Konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5% wartości niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy. 

19. W przypadku zmiany bądź wprowadzenia nowych podmiotów w stosunku do wskazanych w 

ofercie, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o 

wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia. 

 

§ 8 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ………….. miesięcy, licząc od dnia 

protokolarnego odbioru końcowego robót. 

2. Okres gwarancji biegnie od chwili odbioru należycie zrealizowanego przedmiotu zamówienia 

potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. 

3. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jest przesłanie Wykonawcy przez 

Zamawiającego zgłoszenia ujawnionych wad, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc, licząc  

od dnia ich ujawnienia. Zamawiający może dokonać zgłoszenia wad przesyłając je na adres  

e-mail Wykonawcy: ………………... . Datą zgłoszenia wady będzie data wysłania wiadomości  

e-mail. 

4. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji, przyjmowanie i potwierdzanie zgłoszeń 

Zamawiającego, dotyczących wad przedmiotu zamówienia w dni robocze w godz. 7:00 do 15:00. 

5. Wymagany czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną wadę wynosi 48 godzin od zgłoszenia, nie 

licząc dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji w terminie  

do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

7. Termin wykonania obowiązków gwarancyjnych liczony jest od momentu zgłoszenia wady 

Wykonawcy przez Zamawiającego do momentu jej usunieca. Termin ten nie ulega przedłużeniu z 

jakichkolwiek przyczyn. 
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8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jedynie w przypadkach: 

1) uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, 

2) zniszczeń spowodowanych wypadkami losowymi. 

9. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wady lub nie 

usunie jej w terminie, o którym mowa w ust. 6, lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła jej usunąć  

w tym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do jej usunięcia za pomocą osób trzecich, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W zakresie 

nieuregulowanym w umowie do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

11. Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z gwarancji przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi, 

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Zmiana postanowień umowy 

1. Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje się 

możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy, w przypadku: 

1) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku 

bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby, aneks  

do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego; 

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 

3) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku obniżenia cen producenta; 

4) zmiany producenta towaru w sytuacji wycofania z produkcji określonego towaru przez 

dotychczasowego producenta, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, przy czym zmiana jest możliwa tylko przy zachowaniu dotychczasowego 

wynagrodzenia lub jego zmniejszenia; 

2. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie  

w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1-2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron 

niniejszej umowy roszczenia o zmianę umowy. 

4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ust. 1-2, każdej ze Stron 

niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. 

Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 

a) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 

b) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 

a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) niniejszej umowy Strona umowy, która 

powołuje się na zaistniałą zmianę zobowiązana jest wykazać stosownymi dokumentami drugiej 

stronie, że: 

a) zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

oraz 

b) podać o jaką dokładnie wartość zmienią się koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany 

umowy. 

6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Przetwarzanie danych osobowych  

1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy przetwarzane będą dane osobowe, Wykonawca 

zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz innych przepisów prawa w tym zakresie. 
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. 

3. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie  

w celu realizacji umowy i przez czas jej obowiązywania. 

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o 

stwierdzeniu prób lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku 

realizacji umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej 

rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną  

mu udostępnione lub przekazane, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, także nie 

udostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

oraz wykorzystania ich tylko do celów określonych w umowie. 

 

§ 11 

Reprezentacja 

1. W imieniu Zamawiającego koordynację, nadzór inwestorski dla przedmiotowego zamówienia 

pełni: ………………………………………………………………………………………….……………… 

2. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………..…… 

3. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………… 

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 – 3 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego 

zawiadomienia. 

 

§ 12 

Nadzór Zamawiającego 

1. Inspektor nadzoru, o którym mowa w § 11 ust. 1, sprawować będzie w imieniu Zamawiającego 

kontrolę zgodności wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. Inspektor nadzoru, działając w imieniu Zamawiającego, ma prawo: 

a) wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych 

oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń 

technicznych, 

b) żądać od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby 

ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

3. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania poleceń realizacji robót, których wykonanie 

mogłoby spowodować powstanie zobowiązań finansowych Zamawiającego, innych niż wynikające z 

niniejszej umowy. O fakcie wydania takiego polecenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego, powstrzymując się jednocześnie od jego wykonania do czasu zajęcia 

stanowiska przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może domagać się zapłaty za wykonane prace określone w ust. 3, jeżeli 

Zamawiający nie wyraził na nie zgody. 

5. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 13 

Zatrudnienie na umowę o pracę 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac budowlanych pod 

nadzorem kierownika budowy, takich jak roboty rozbiórkowe, szpachlowanie i malowanie ścian i 

sufitów, roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne, instalowanie drzwi, układanie wykładziny 

podłogowej, będą zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
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w rozumieniu art. 22  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2020 

poz. 1320 ze zm.), w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawcę. 

2. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy lub 

podwykonawcy. W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną 

powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na 

umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca 

ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudniania przez podwykonawcę i 

dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę. 

3. Wykonawca lub podwykonawca za pośrednictwem Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy przedstawi wykaz osób i stosowne oświadczenie, że osoby te są zatrudnione 

na umowę o pracę. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji umowy 

Wykonawca/podwykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 7 dni od dnia 

dokonania zmiany osób. 

4. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych równoważnych rejestrów oraz osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.). 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca/podwykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika; 

b) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

c) 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. Kopie umów powinny 

zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. 

Dz. U. 2019 poz. 1781), tj. w szczególności pozbawione adresów zamieszkania, nr PESEL 

pracowników itp. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (zanonimizowane analogicznie jw.); 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnego (zanonimizowane analogicznie jw.). 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.   

W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy 

odpowiedzialności odszkodowawczej. 
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2. W terminie obowiązywania umowy Zamawiający może odstąpić od części lub całości umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w 

przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności ustawy PZP, 

Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach określonych w umowie. 

3. W terminie obowiązywania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od części 

lub całości umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy w każdej z osobna niżej 

wymienionej sytuacji: 

1) zwłoki Wykonawcy powyżej 7 dni w rozpoczęciu robót bez uzasadnionych przyczyn lub 

niekontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

2) nieuzgodnionej z Zamawiającym przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy trwającej dłużej 

niż 3 dni, 

3) niewykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub wykonywania w sposób sprzeczny 

z umową lub przepisami prawa, 

4) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, 

5) w przypadku trzykrotnego wykazania przez Zamawiającego, że Wykonawca naruszył w 

sposób istotny postanowienia niniejszej umowy.  

4. W przypadkach określonych w ust. 3 przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do usunięcia naruszeń, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy 

niż 7 dni. Bezskuteczny upływ powyższego terminu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy na podstawie ust. 2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić po upływie 

terminu, w którym bezskutecznie upłynął wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie 

naruszeń.  

5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do dołączenia aktualnych - 

certyfikatów, aprobat technicznych, oceny lub deklaracji zgodności oraz dopuszczeń  

do stosowania wyrobów, atestów, licencji i gwarancji udzielonych przez dostawców towarów lub 

producentów. 

6. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie mógł naliczyć 

kary umowne, w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

7. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §3 

ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy lub jej części, 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia 

określonego w §3 ust. 1. 

9. Suma kar umownych za naruszenia postanowień umowy, o których mowa w § 14 ust. 6, 7, 8 

umowy nie może przekroczyć kwoty równej 25% całkowitego wynagrodzenia (z podatkiem VAT) 

określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy oraz w przypadku opóźnienia w usunięciu 

wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, w pełnej wysokości,  

na zasadach ogólnych. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należności z tytułu kar umownych z faktur 

wystawionych przez Wykonawcę. 

12. Strony zgodnie uznają, że wszelkie zamówienia, zawiadomienia lub zgłoszenia mogą być 

dokonywane przez Zamawiającego w dowolnej formie, w tym za pomocą poczty internetowej, w 

szczególności dotyczy to zgłoszenia ujawnionych wad, o których mowa w § 8 ust. 3. 

13. Wykonawca jest świadomy konsekwencji wynikających z rozporządzenia 2022/576 do 

rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 

UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w 

agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L Nr 134, str. 1), Rozporządzeniem Rady (UE) nr 

269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 
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podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażających (Dz. Urz. UE. L Nr 78, str. 6) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.). 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, z poźn. zm.). 

15. Ewentualne spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

16. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz 2 dla Zamawiającego. 

17. Integralną częścią niniejszej Umowy są: 

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy; 

2) Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

3) Załącznik nr 3 - Dokumentacja techniczna; 

4) Załącznik nr 4 - Harmonogram robót. 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 


