
 

 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

WZÓR UMOWY 
 

Znak: ……………… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
zawarta w dniu ………………….. w Toruniu, pomiędzy: 

  

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu 

Rejonowego w Toruniu pod numerem 0000151221, posiadającą NIP 879-016-92-80, Regon 

870525973, o kapitale zakładowym wynoszącym 8 469 500 zł, 

 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………….., 

2. ………………………………………………...; 

 
zwaną dalej Zamawiającym 

a  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

NIP .........................., Regon ........................  

reprezentowanym przez:     

 
1. ……………………………………………….., 

2. ………………………………………………...; 

 
zwaną dalej Wykonawcą 

 

 

 

§1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego  

w trybie zapytania ofertowego z zastosowaniem art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2013 r. , poz.907 z póź. zm.)    
 

 

§2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest budowa kanału warsztatowego w budynku warsztatowo – garażowym w 

Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 53 

2. Zakres przedmiotu umowy określają: 

1) projekt wykonawczy, 

2) opis techniczny wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) przedmiar robót, 



3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją projektową 

stanowiącą integralną część umowy, obowiązującymi przepisami prawa i normami, zgodnie ze 

sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem należytej dbałości  

i staranności.  

4. Przedmiot umowy obejmuje pełen zakres robót oraz związanych z nimi usług niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy. Na przedmiot umowy określony w § 2 ust. 1, składają się ponadto:  

1) organizacja, zagospodarowanie i likwidacja placu budowy oraz jego oznakowanie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

2) wytyczenie robót budowlanych, zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej,  

3) odpowiednie zabezpieczenie miejsca budowy przed narażeniem życia i zdrowia osób trzecich, 

4) prawidłowe zabezpieczenie istniejących na terenie inwestycji i przyległym sieci uzbrojenia 

terenu oraz nawierzchni, 

5) remonty i naprawę zniszczonej podczas prowadzenia robót nawierzchni oraz usunięcie na 

własny koszt wszelkich uszkodzeń istniejącej infrastruktury technicznej w obszarze 

prowadzonych robót, 

6) przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,  

7) dokumentacja powykonawcza. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy a dokumentami stanowiącymi integralną 

część umowy, pierwszeństwo mają zapisy umowy.   

 

§3 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Termin wykonania umowy – 30 dni od daty zawarcia umowy  

2. Terminem wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, jest bezusterkowy odbiór końcowy, 

potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.  

3. Wykonawca rozpocznie prace przygotowawcze i budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, niezwłocznie po przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy.  

 

§4 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie  w 

wysokości: ………………………………… zł/netto + ………. % VAT, słownie: …………………………  

zł/netto + …….. % VAT. 

2. Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 obejmuje i zaspokaja wykonanie wszystkich czynności 

niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu umowy, a także innych czynności, do których 

zobowiązany jest Wykonawca.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy 

potwierdzonego bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym. 

4. Podpisanie przez obie strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 3  

oraz podpisanie i wydanie przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, będzie podstawą  

do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 



5. Płatność Wykonawcy za fakturę, w której występują roboty zrealizowane przez podwykonawcę 

winny zawierać oświadczenie podwykonawcy o tym, że faktury za realizację zadań, które wykonał 

na rzecz Wykonawcy, zostały mu zapłacone.  

6. Faktury niespełniające warunku zawartego w ust. 5 zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku 

ich realizacji przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonany i odebrany przedmiot umowy  

w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

8. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: 879-

016-92-80. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich 

wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął. Oświadczenia, podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

11. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

12. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

wezwania. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust 12., podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 

kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

15. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 11., jeżeli Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz 



dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 

określonym w ust.12. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

16. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej 

do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17.  Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

18. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 12 zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, 

dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości 

ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  

postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ 

na tę wymagalność.  

19. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 

jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 12 i wykaże niezasadność takiej płatności, 

lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 12,  a Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

20. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 12  i potwierdzi zasadność 

takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 12, a 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

21. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług.  

22. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 

depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

23. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

24. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 

wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 



równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy.  

25. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W 

przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi 

określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową 

Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie 

wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 

jednostkowych określonych Umową. 

26. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT i 

Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub 

rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

27. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez 

nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z 

Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością 

końcową. 

§5 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedm iot 

Umowy: ………………………………………… a  Podwykonawcom powierzy wykonanie 

następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: 

……………………………………………………………………….. . 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 

roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 



rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 

podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  

w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i 

sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, 

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. 

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi 

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 

podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich 

wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 

Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy.   



8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od dnia przedłożenia 

mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę 

uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach 

określonych w pkt 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych  

w pkt 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o 

podwykonawstwo, o których mowa w pkt. 4 lit. f. 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 7, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 

Zamawiającego,  

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 

Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

Umowy, jednakże nie później niż na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw 

do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 9.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 

kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 



przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia 

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

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, przy czym wyłączenie to nie dotyczy 

Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 

braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt 7 – 13. 

19.  Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt 17, 

stosuje się zasady określone w pkt 7 – 13.  

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 

 

 



§6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Zawarcie na swój koszt i utrzymanie w mocy przez cały okres realizacji niniejszej umowy, 

następującej umowy ubezpieczenia: 

1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody wobec osób trzecich i mienia 

znajdującego się na terenie Zamawiającego wyrządzone w związku z prowadzoną przez 

Wykonawcę działalnością na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość niniejszej umowy 

brutto (wartość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 powiększonego o podatek 

VAT). 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę ubezpieczenia (pełną treść umowy ubezpieczenia 

wraz z dowodami opłacenia składki/składek) w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

Zamawiający ma prawo zaakceptować jej treść lub odrzucić jako niezgodne z zapisami niniejszego 

ustępu. Jeżeli ważność polisy kończy się w okresie realizacji robót, Wykonawca najpóźniej na 

dzień przed upływem ważności tej polisy przedstawi Zamawiającemu dokument przedłużający tą 

polisę lub nową polisę. Brak ubezpieczenia OC Wykonawcy spowoduje natychmiastowe 

przerwanie robót z winy wykonawcy do chwili jej uzyskania. 

3. Zainstalowanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy wraz z zapleczem po zakończeniu realizacji 

umowy. 

4. Postępowanie zgodnie ze szczegółowymi warunkami współpracy w zakresie bhp, p-poż. i 

środowiska  zawartymi w „Instrukcji w sprawie podwykonawców".  

5. Zapewnienie: 

1) Kierownika budowy (kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w branży konstrukcyjno-

budowlanej) w osobie:  ………………………… , 

6. Współpracę i koordynację robót z Inspektorami nadzoru ustanowionymi przez Zamawiającego: 

1) Inspektor nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych w osobie: 

…………………………………….., 

7. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu przed przekazaniem placu budowy. 

8. Przekazanie Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu robót. 

9. Niezwłoczne  zawiadamianie Zamawiającego o wadach i brakach dokumentacji projektowej oraz o 

potrzebie rozwiązania problemu w drodze nadzoru autorskiego. 

10. Zawiadomienie Zamawiającego Inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub 

ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem. Jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku, 

zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a 

następnie do przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt.  

11. Opomiarowanie zużycia energii elektrycznej i wody oraz zapłata za faktyczne zużycie 

wymienionych mediów według aktualnie obowiązujących u dostawców mediów stawek. 

12. Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez 

niego nadzorowana i gwarantowana. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone na plac budowy urządzenia i 

materiały. 

14. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych materiałów. 



15. Na wszystkie dostarczone Zamawiającemu materiały niezbędne do wykonania  przedmiotu umowy 

Wykonawca dostarczy deklaracje zgodności z normą i/lub aprobaty techniczne oraz wszelkie inne 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.  

 

§7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 3 dni od podpisania umowy. 

2. Wyznaczenie: 

1) Inspektora nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych w osobie: 

…………………………. , 

3. Przekazanie w dniu zawarcia umowy szczegółowych warunków współpracy w zakresie BHP, p- 

poż. i środowiska – „Instrukcja w sprawie podwykonawców". 

4. Wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej i wody w celu zasilania placu budowy – przyłącza 

docelowe. 

5. Protokolarne przyjęcie od Wykonawcy przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia 

odbioru. 

 

§8 

ODBIORY ROBÓT 

1. Zakończenie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbiorów przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia zakończenia roboty. Zamawiający dokonuje odbioru z 

udziałem Wykonawcy. 

3. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:  

1) odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu – będzie dokonywany przez Inspektora 

nadzoru poprzez pokwitowanie zapisem w dzienniku budowy w terminie 3 dni roboczych od 

daty powiadomienia o wykonaniu i zgłoszeniu do odbioru poprzez kierownika budowy,  

2) odbiór końcowy całości robót objętych niniejszą umową – będzie dokonany przez 

Zamawiającego i Inspektorów nadzoru w terminie 3 dni roboczych po uzyskaniu pisemnego 

zawiadomienia od Wykonawcy (wystosowanego w ciągu trzech dni od zakończenia prac, na 

podstawie zapisu kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzonego przez Inspektora 

nadzoru) o zakończeniu robót. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi protokołami, atestami, 

świadectwami, aprobatami technicznymi i innymi wymaganymi umową bądź prawem 

dokumentami. 

4. Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury, 

o której mowa w § 4 ust.4.  

5. Zamawiający zastrzega uczestnictwo w odbiorach przedstawiciela dostawcy wyposażenia 

technologicznego instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów. 

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

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 



7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

9. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. 

 

§9 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na wykonane roboty 

budowlane i montażowe oraz użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały z okresem 

ważności 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny przed 

podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót. Dokument ten winien określać warunki 

gwarancji, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazywać 

całość świadczeń gwaranta na rzecz zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne przedmiotu 

umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz 

wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót.  

5. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia i 

wyznaczy mu odpowiedni termin do usunięcia wady. Istnienie wady powinno być stwierdzone 

protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie na 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin na 

usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godzin 

(określonych w Karcie Gwarancyjnej) od dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu wad.  

6. W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i usterek, w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem warunków technicznych oraz 

treści dokumentu gwarancyjnego. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może 

usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując prawo do kar umownych od 

Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego oraz może skorzystać z innych uprawnień 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

7. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego 

i/lub Inspektora nadzoru.  

8. Postanowienia ust. 1 - 9 powyżej nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z 

tytułu rękojmi za wady w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo dochodzić 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

9. Strony na podstawie art. 558 § 1 kc zgodnie postanawiają o wydłużeniu okresu rękojmi za wady 

przedmiotu zamówienia do 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  



10. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu 

zamówienia z jego opisem zawartym w siwz oraz w ofercie Wykonawcy.  

11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie terminu określonego w ust. 

11, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.  

12. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady lub obniżenia wynagrodzenia albo 

odstąpić od umowy. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało to 

nadmiernych kosztów.  

13. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiającemu służy prawo do zlecenia usunięcia tych wad innemu Wykonawcy 

na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

14. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 

umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów 

(urządzeń) do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

15. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób 

trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej w związku z 

wprowadzeniem towarów (urządzeń) do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

16. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać 

naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że szkoda jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

 

§10 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 

w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy (tj. wartości wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 4 ust. 1 powiększonego o podatek VAT),  

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto 

przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,  

3) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze lub 

w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, za 

każdy dzień opóźnienia,  

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 

1000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

karę umowną.  

3. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej bezpośrednio z 

faktury złożonej przez Wykonawcę.  

 

§11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 



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

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.  

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie zwrotu poniesionych kosztów. Wyłączona 

jest odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach:  

1) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn 

i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 

4) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo pozostaje 

w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia 

robót,  

5) w razie konieczności: 

 - 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

 -  konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 50% wartości 

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

4. Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

§12 

ZMIANY UMOWY 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w umowie w 

stosunku do złożonej oferty w następujących okolicznościach i na następujących warunkach:  

1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie 

wynagrodzenie Wykonawcy o procent zmiany podatku VAT,  

2) terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający 

bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:  

a) wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym 

terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych 

okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu 

zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, 

konieczności zmiany terminu umownego,  

3) terminów płatności i innych:  

a) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,  

b) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.  

2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  



3. Strony wykluczają możliwość zbycia lub cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie.  

 

§13 

SPORY 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w 

pierwszej kolejności w drodze negocjacji.  

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia w drodze przewidzianej w ust.1 spory rozstrzygane będą 

przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.  

 

§14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną część umowy stanowią:  

1) Oferta Wykonawcy,  

2) Dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, opis techniczny wykonania i odbioru robót, 

decyzje),  

3) Kosztorys Ofertowy (przedmiar robót), 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowane będą odpowiednio przepisy prawa 

zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.  

3. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje 

Wykonawca i 2 egz. Zamawiający.  

 

Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 

 


