
Załącznik nr 1 do SWZ 

Gmina Rybno ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

OFERTA WYKONAWCY 

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

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

NIP .........................................   REGON ...................................... KRS / CEID ………………… 

Adres: ..............................................................................................................................................  

Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie 
podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, którego przedmiotem jest Modernizacja Sali gimnastycznej w Rybnie 

 

1. oferujemy wykonanie w/w robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 
specyfikacją warunków zamówienia: 

• za cenę netto ......................................... zł 

(słownie:......................................................................................................................................................
....................................................................................... złotych), 

• podatek VAT w stawce obowiązującej ...... %w kwocie …………………………………zł 
• za cenę brutto ...................................... zł 

(słownie:......................................................................................................................................................
....................................................................................... złotych), 

2.     Udzielamy Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres…………………………. 

Okres rękojmi liczy się od daty  podpisania protokołu odbioru końcowego. Najkrótszy możliwy okres 
rękojmi wymagany przez Zamawiającego – 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego. Najdłuższy możliwy okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego – 72 miesiące od 
daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

3. Przedmiot zamówienia obejmujący wykonanie wszystkich robót koniecznych do realizacji 
zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową wykonamy za cenę ryczałtową nie podlegającą 
zmianie do końca terminu robót budowlanych, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 9 – 12 i ust. 14 
projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. 

 

 



 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

1) rozliczenie za przedmiot odbioru będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawionymi 
w okresach 1 – miesięcznych w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy. Podstawę do 
rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru robót podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru, 

2) ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną 
na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

 

5. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i zdobyliśmy konieczne informacje 
dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty, 

2) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w SWZ, 

3) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 
określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia będą zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę przez cały okres trwania umowy o zamówienie publiczne, 

5) w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty, przed podpisaniem umowy złożę(ymy) 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

6) zamierzamy powierzyć podwykonawcy(om) wykonanie następujących części zamówienia 
(wypełnić jeżeli dotyczy): 

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

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

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

nazwa podwykonawcy, jeśli jest już znany: ………………………………………………. 

 

7) informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie oznaczonym i nazwanym Załączniku …… 
(należy podać nazwę Załącznika) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                           
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w Załączniku do oferty …… (należy podać 
nazwę załącznika) i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. (wypełnić jeżeli dotyczy). 

8)wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz/lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dotyczy).  



9) jesteśmy     mikro/małym/średnim /dużym      Przedsiębiorstwem  

6.  Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp informuję, że wybór oferty 
(zaznaczyć właściwe)*: 

• nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 

• będzie prowadzić do prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
następujących towarów/usług: 

…………………………………….………………….………… nazwa towaru/usług (w zależności od 
przedmiotu zamówienia)                                              

……………………………………  zł netto  wartość bez kwoty podatku VAT 

……………….……………….……. stawka podatku od towarów i usług 

*Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku i stawkę 
podatku. Należy zaznaczyć właściwe poprzez znak X. Brak zaznaczenia będzie oznaczał, że wybór oferty Wykonawcy, nie 
będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

8. Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

2) ………………………………………………………………………………... 

3) …………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………..…….. 

5) …………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 

 



Załącznik nr 2 do SWZ 
 
………..............….....…......... 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 

Oświadczenie wykonawcy 1) 

aktualne na dzień składania ofert, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

Modernizacja Sali gimnastycznej w Rybnie 

 prowadzonego przez  Zamawiającego Gminę Rybno 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

2) 2) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania wskazane 
w art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
…………………………………………………………………………………………… 

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

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

1) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 7 SWZ, w zakresie 
pkt 3) …………….. SWZ. 

2) 4) Oświadczam, że w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 7 
SWZ,  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
……………………………………..…………… w zakresie pkt …………… SWZ 

…………………………………………..……… w zakresie pkt …………… SWZ 

(wskazać podmiot i określić pkt SWZ w którym ujęto warunek spełniany przez podmiot 
udostępniający zasoby.)  

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 



 

IV. INNE INFORMACJE: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 

 

1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze 
oświadczenie składa każdy z uczestników oferty wspólnej w imieniu swojej firmy na osobnym druku 
2) wypełnić, gdy zachodzą podstawy wykluczenia 
3) wskazać numer warunku, który spełnia wykonawca / wykonawca wspólnie ubiegający o się o 
udzielenie zamówienia, tj. pkt 7.1.4. lit. A i/lub B SWZ 
4) wypełnić w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Pz 
 
 

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

                                                                                                                                                     Podpis 

 



Załącznik nr 3 do SWZ 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, tj. 

 

……………………………………………………………………………….. 

(wskazać nazwę podmiotu)  

aktualne na dzień składania ofert, składane na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

Modernizacja Sali gimnastycznej w Rybnie 

prowadzonego przez  Zamawiającego Gminę Rybno 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 
1 ustawy Pzp. 

2) 1) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 
postępowania wskazane w art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 
ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 7 SWZ, w zakresie w 
jakim udostępniam zasoby. 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

1) wypełnić, gdy zachodzą podstawy wykluczenia 

 

……………………………………………………… 

                                                                                        (podpis Wykonawcy) 



Załącznik nr 4 do SWZ 

 

UMOWA NR …………………. ** (wzór) 

zawarta w dniu ............................. 2021 roku w Rybnie pomiędzy:  

Gminą Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………….… 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie  
podstawowym (Biuletyn Zamówień Publicznych z dnia ……………….........., nr 
.……………………), o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są roboty modernizacyjne polegające na Modernizacja Sali 
gimnastycznej w Rybnie określone według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45454100-5 Odnawianie 

2. Szczegółowy zakres robót wynika z dokumentacji projektowej (tj. projektu 
budowlanego). 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

§ 2.Terminy wykonania 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od zawarcia niniejszej umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na do dnia 15.11.2021r. 

 



§ 3.Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokumentacji projektowej najpóźniej w dniu 
przekazania placu budowy;  

2. Przekazanie Dziennika budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty zgłoszenia 
rozpoczęcia robót; 

3. Przekazanie placu budowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

4. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej 
umowy; 

5. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego wszystkie branże 
przedmiotu umowy; 

6. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez 
Wykonawcę; 

7. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane; 

8. Współpraca z Wykonawcą w niezbędnym zakresie. 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy 

1.  Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do: 

1) przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczeń o przyjęciu 
obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych) podpisanych przez 
kierowników robót wraz z kserokopią dokumentów wskazujących prawo do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wymaganych 
specjalnościach i aktualnym zaświadczeniem o wpisaniu na listę członków 
właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 

2) przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy 
kosztorysu wraz z zestawieniem czynników cenotwórczych: R – robocizny, 
M – materiału, S – sprzętu wraz z narzutami (Kp – koszty pośrednie, Kz – 
koszty zakupu, Z – zysk) zastosowanymi przy wycenie robót budowlanych 
ujętych w kosztorysie; 

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem robót ujętym w dokumentacji 
projektowej, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, odpowiednimi 
przepisami prawa budowlanego, normami państwowymi oraz innymi 
obowiązującymi normami i przepisami prawa w terminie wskazanym w § 2 ust. 
2; 



4) organizacji i realizacji na własny koszt dostaw urządzeń i materiałów 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, składowania zgodnie ze sztuką 
budowlaną i wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących ochrony ppoż i 
bhp. 

2.  W ramach realizacji zobowiązań określonych w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy w ciągu 7 (siedmiu) dni od zawarcia niniejszej 
umowy; 

2) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym m.in. 
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczęciem robót tablicy informacyjnej, 
ogrodzenia i znaków ostrzegawczych odpowiadających wymogom określonym w 
przepisach prawa budowlanego, zorganizowania zaplecza budowy; 

3) zainstalowania na własny koszt dla potrzeb budowy podlicznika zużycia wody 
i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót, 

4) zapewnienia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy zgodnie z odpowiednimi 
wymogami prawa; 

5) utrzymania terenu budowy w czasie trwania robót w należytym porządku, 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i 
ppoż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego, a po zakończeniu 
realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru końcowego do uprzątnięcia 
terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem; W przypadku niewykonania tych 
obowiązków, Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego 
dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie może nakazać osobie trzeciej 
wykonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

6) usuwania na własny koszt odpadów i śmieci; 

7) zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, których kwalifikacje 
i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującym prawem i przepisami a w szczególności zapewnienie wykonania 
przedmiotu umowy przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia; 

8) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru świadectw, że wszystkie stosowane urządzenia               
i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane                 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone; 

9) koordynacji robót poszczególnych branż i podwykonawców;* 

10) zapewnienia kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy; 



11) natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii; 

12) użycia materiałów posiadających odpowiednie atesty, deklaracje właściwości 
użytkowych i dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim i posiadania 
dokumentów potwierdzających te wymagania; 

13) usuwania wad powstałych w trakcie wykonywania robót w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej; 

14) zawiadomienia Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robót 
zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni. Jeżeli Wykonawca nie 
wywiąże się z tego obowiązku, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny 
koszt odkryć roboty bądź wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić do stanu poprzedniego; 

15) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed 
ich zniszczeniem; 

16) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym oraz 
pracownikom organów Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostępu na teren 
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie 
przewiduje się ich wykonanie a są związane z realizacją przedmiotu umowy; 

17) prowadzenia Dziennika budowy i udostępniania go Zamawiającemu celem dokonywania 
wpisów, potwierdzeń i kontroli; 

18) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach do 
dokonania odbioru przez Zamawiającego; 

19) przekazania Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej 
wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót 
zgłaszanych do odbioru; 

20) zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia 
w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, usługi i dostawy 
wykonane przez jego podwykonawców;* 

2) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu 
szkód i strat związanych i wynikłych z realizacji przedmiotu umowy; 

3) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, 
a w szczególności praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych 
w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi 
naruszeniami; 



4) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu 
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, 
urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych 
szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy; wystąpienie takich szkód nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu 
umowy; z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko 
ewentualnych - wywołanych ingerencją osób trzecich - opóźnień w wykonaniu robót, 
jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek; 

4. Wykonawca realizując we własnym zakresie i na własny koszt dostawy 
urządzeńi materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zapewnia, 
iż odpowiadają one wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz 
wymaganiom dokumentacji projektowej. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca 
zobowiązuje się do okazania w odniesieniu do wskazanych materiałów, 
urządzeń i kompletnych instalacji dane techniczne oraz certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, a dla materiałów nie objętych certyfikacją deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

6. Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, sprzęt oraz personel 
wymagany do wykonania robót. 

7. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić na bieżąco pomiary i badania jakości 
wykonywanych robót i użytych materiałów w celu udokumentowania 
spełnienia przez nie wymagań określonych w projektach i Polskich Normach. 

8. Badania i pomiary, o których mowa w ust. 7, Wykonawca przeprowadza na 
własny koszt. 

9. Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badań, pomiarów itp. 
niezbędnych, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, które wynikły w trakcie realizacji zadania.  

§ 5.Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych 
umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 
bezpośrednio z wykonawstwem robót oraz roboty wykonywane przez 
podwykonawców; 



2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z 
prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Suma ubezpieczenia w umowach ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyka 
łącznie określonych w ust. 2 obejmuje kwotę brutto, o której mowa w § 7 ust. 
1 umowy i obowiązuje w okresie od daty rozpoczęcia robót do ich 
zakończenia. 

4. Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę, najpóźniej w dniu podpisania umowy lub w dniu 
podpisania aneksu w przypadku, o którym mowa w ust. 5.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do proporcjonalnego względem wzrostu 
wynagrodzenia Wykonawcy zwiększenia sumy ubezpieczenia w przypadku, 
gdy wynagrodzenie Wykonawcy zwiększy się o co najmniej 15 % w stosunku 
do wynagrodzenia brutto określonego w dniu zawarcia umowy, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

6. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnić wypłatę odszkodowania w kwotach 
koniecznych do naprawienia poniesionej szkody. 

7. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów 
ubezpieczenia i polis, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, 
które Wykonawca winien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł 
opłacając składki ubezpieczeniowe będzie mógł potrącić z wynagrodzeń 
naliczanych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się 
nie należy, Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów 
na zapłatę składek. 

8. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody 
Zamawiającego. 

9. Obie Strony będą przestrzegać warunków zawartych w umowach 
ubezpieczeniowych. 

§ 6.Odbiory 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu 
zamówienia objętego niniejszą umową, określonego w § 1 ust. 1 i ust. 2, potwierdzone 
protokołem odbioru końcowego. Podstawy odbioru nie stanowią wielkości przyjęte 
przez Wykonawcę w kosztorysie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) niniejszej 
umowy.  



2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym 
że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym niż 4 (cztery) dni robocze. 

3. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie 
czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni licząc od daty zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru powinna być 
potwierdzona przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpisami w Dzienniku 
budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej do 21 (dwudziestu 
jeden) dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia. 

4. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele 
Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

5. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,  
a w szczególności Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje 
właściwości użytkowych oraz świadectwa wykonanych prób i atesty oraz 
dokumentacje powykonawczą 

6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego 
pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca: 

1) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy; 

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego 
komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowić będzie podstawę 
do wystawienia faktury i żądania zapłaty należnego wynagrodzenia. 

8. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko 
utraty lub uszkodzenia zadania. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego 
wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy, co skutkuje 
uznaniem dokonanego zgłoszenia gotowości do odbioru za niebyłe.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 
odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia 
wad; 



2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej; 

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w 
§ 10 niniejszej umowy, bądź odstąpić od umowy z winy Wykonawcy; 

c. w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi 
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

§ 7.Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę: 
•  netto ..................................... zł 

(słownie:......................................................................................................................................................
....................................................................................... złotych), 

• podatek VAT w stawce obowiązującej ...... %w kwocie …………………………………zł 
•  brutto .................................. zł 

(słownie:......................................................................................................................................................
....................................................................................... złotych), 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich 
robót, których wykonanie jest konieczne do realizacji zamówienia, zgodnie z 
dokumentacją projektową (tj. projektem budowlanym) oraz wszelkie inne koszty 
wynikające z realizacji obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, w 
tym także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do końca budowy 
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

4. W przypadku zmiany przez ustawodawcę określonej w ust. 1 procentowej stawki 
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy 
odpowiednio dostosowana. 

 

 



§ 8.Warunki płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru będzie się odbywało jedną  
fakturą końcową. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru robót 
podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie 
płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

3. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. 

4. Do faktury muszą być załączone oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione 
do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
lub inne dowody potwierdzające brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 
wymagalnych w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzeń podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, wynikających z zawartych przez nich i zaakceptowanych 
przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo – brak załączenia takich oświadczeń 
lub innych dowodów spowoduje wstrzymanie wypłaty należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie 
przedstawionych dowodów zapłaty.* 

5. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub przedłożonej mu 
umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie otrzyma należnego mu wymagalnego 
wynagrodzenia odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego 
podwykonawcy, może wystąpić o dokonanie bezpośredniej wypłaty tego 
wynagrodzenia do Zamawiającego, składając dokumenty potwierdzające zasadność 
wypłaty (faktury, protokoły odbioru robót). Uprawnienie do wystąpienia o 
bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia dotyczy tylko 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.* 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności tej zapłaty, w terminie 
nie krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia doręczenia wezwania.* 

7. W przypadku, gdy Wykonawca zgłosi w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
pisemne uwagi o których mowa w ust. 7, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 



2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy albo; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.* 

9. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
należne wynagrodzenie będące przedmiotem żądania o którym mowa w ust. 6 , jeśli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz 
dokumentem potwierdzającym wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w 
trybie określonym w ust. 7 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.* 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego 
Wykonawcy na zgłoszenie uwag.*  

11. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z 
tytułu realizacji przedmiotu umowy.* 

12. W przypadku złożenia do depozytu sądowego kwoty o której mowa w ust. 8 pkt 2), 
Zamawiający obniży o tę kwotę wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego 
mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy.* 

13. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dokonana przez Zamawiającego obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie 
wynikające z umowy o podwykonawstwo, bez odsetek.* 

14. Zapłata należności nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta 
bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

16. Wykonawca ma prawo do złożenia Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy 
zamówieniach przeprowadzanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 9.Nadzór 

1. Nad prawidłowym przebiegiem robót funkcję Inspektora Nadzoru ze strony 
Zamawiającego pełnić będzie: 

…................................... - Inspektor Nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej. 

O każdej zmianie Inspektora Nadzoru Zamawiający informuje Wykonawcę pisemnie. 



2. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami ………………………………. 

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji niniejszej 
umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą 
spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 może być dokonana w następujących przypadkach: 

a) zmiana stosunku prawnego pomiędzy osobami, o których mowa w ust. 2 a 
Wykonawcą; 

b) zgonu lub długotrwałej choroby uniemożliwiającej świadczenie pracy którejkolwiek                             
z osób, o których mowa w ust. 2; 

c) choroby lub objęcia kwarantanną/izolacją w związku z pandemią COVID – 19, 
którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2; 

d) wykonywania przez którąkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 funkcji Inspektora 
Nadzoru nad robotami budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 2 winna zostać potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy – 
…………………………………, działający w granicach umocowania określonego 
przepisami ustawy Prawo budowlane. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika budowy, zgodnie 
z przepisami prawa, a w szczególności wymogami Prawa budowlanego. 

§ 10.Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań umownych, w formie kar umownych, w następujących przypadkach                                  
i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od 
następnego dnia po upływie terminu zakończenia wynikającego z umowy do dnia 
przekazania do odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych włącznie; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie robót, przy odbiorze lub 
ujawnionych w okresie rękojmi, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,  



o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad, do dnia ich usunięcia włącznie; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

d) za niedostarczenie polisy lub umowy ubezpieczenia, jak również ich stosownych 
aktualizacji we właściwym terminie, określonym w § 5 ust. 4, w wysokości 500 zł za 
każdy dzień zwłoki; 

e) za niedostarczenie Kosztorysu we właściwym terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 2), 
oraz za niedostarczenie jego aktualizacji zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 16, w 
wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki; 

f) za niedostarczenie kosztorysu wraz z zestawieniem czynników cenotwórczych we 
właściwym terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 3), w wysokości 500 zł za każdy 
dzień zwłoki; 

g) za niedostarczenie dokumentów, o których mowa § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, jak również 
ich stosownych aktualizacji, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki; 

h) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;* 

i) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki;* 

j) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o którym mowa w § 16 
ust.4, w wysokości 300 zł za każdy nieprzedłożony projekt;* 

k) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany we 
właściwym terminie określonym w § 16 ust. 9, w wysokości 300 zł za każdy dzień 
zwłoki;* 

l) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmiany we 
właściwym terminie określonym w § 16 ust. 14, w wysokości 300 zł za każdy dzień 
zwłoki;* 

m) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa w § 16 ust. 5 pkt 6) niniejszej umowy, w wysokości 300 zł za każdy brak 
zmiany; 



n) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa w § 16 ust. 15), we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 
300 zł za każdy dzień zwłoki;*  

o) za nie przedstawienie w terminie dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 2-4 
Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 300 zł.  

p) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków wskazanych w § 14 ust. 
2-4 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, Zamawiający ma 
prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo karę umowną wskazaną w lit. c). 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 
terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty do dnia przystąpienia do odbioru 
włącznie; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, z wyjątkiem wystąpienia 
sytuacji unormowanej w art. 456 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się 
usunąć lub koszt ich usunięcia będzie zbyt wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, 
a użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem będzie możliwe, to 
Zamawiający może zrezygnować z żądania usunięcia wad. Powyższe winno być 
stwierdzone protokołem podpisanym przez obie strony. W przypadku rezygnacji przez 
Zamawiającego z żądania usunięcia wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, ustala 
się w wysokości 50% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.  

5. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, Strony będą 
mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

§ 11.Rękojmia 

1. Wykonawca zgodnie z ofertą udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy 
na okres ……... miesięcy.  

2. Okres rękojmi liczy się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 



3. Co najmniej na miesiąc przed upływem okresu rękojmi Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do kontroli przed tzw. odbiorem 
pogwarancyjnym, którego dokona wspólnie z Zamawiającym. 

4. Zamawiający będzie dokonywał rocznych przeglądów w okresie rękojmi licząc od 
dnia protokolarnego odbioru robót budowlanych, zawiadamiając o tym fakcie 
Wykonawcę z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.  

5. Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający we własnym zakresie na koszt 
Wykonawcy usunął stwierdzone wady, w przypadku ich nieusunięcia po uprzednim 
pisemnym wezwaniu we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

§ 12.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  
5 % wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi kwotę …………………… PLN 
(słownie: ……………………………………………………………………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione jednorazowo  
przed zawarciem umowy, w formie ………………………………………. . 

3. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową: 

a) 70% zabezpieczenia (wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego od tej części zabezpieczenia, jeśli zabezpieczenie zostało złożone 
w formie pieniężnej, po pomniejszeniu o koszt prowadzenia rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew) zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy 
w ciągu 30 dni po odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru 
końcowego; 

b) 30% pozostałego zabezpieczenia (wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego od tej części zabezpieczenia, jeśli zabezpieczenie zostało 
złożone w formie pieniężnej, po pomniejszeniu o koszt prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew) zostanie zwrócone lub zwolnione po 
sporządzeniu protokołu odbioru pogwarancyjnego nie później niż w 15. dniu 
po upływie okresu rękojmi.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
określonej ustawą Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem formy pieniężnej, 
Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania dokumentu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w terminie 7 dni przed upływem ważności okresu 
obejmującego zabezpieczenie i przedłożenia Zamawiającemu w tym terminie 
wznowionego dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Obowiązek 
ten dotyczy również sytuacji: brak odbioru przedmiotu umowy w terminie określonym 
w § 2 ust. 2; okresu rękojmi określonego w § 11 umowy. 



5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
innej niż pieniądz, Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego zadania i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi określony w § 11 
umowy, stanowiący 30 % wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile 
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość 
tego zabezpieczenia). 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

8. Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia 

§ 13.Zmiana umowy 

1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach: 

1) określonych ustawą – Prawo zamówień publicznych, 

2) przewidzianych w niniejszej umowie.  

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2) mogą dotyczyć: 

1) zastosowania innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót technologii, materiałów, urządzeń oraz 
rozwiązań projektowych i funkcjonalnych w ramach zatwierdzonego projektu 
budowlanego, 

2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

3) zmiany rozwiązań projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wady lub usterki, 

4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 

5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 



6) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, przy czym wartość tej części nie 
może być wyższa niż 50% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 3 proponuje Wykonawca 

warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę wniosku zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 
będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

5. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 3 wymagają zmiany dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę 
przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian z informacją o 
konieczności lub nie, zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. 
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli uzasadniają to 

zaistniałe niżej wymienione okoliczności: 

1) korzyści materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujące 
obniżeniem kosztu wykonania robót, obniżeniem kosztu eksploatacji (użytkowania) 
obiektu lub podniesieniem wydajności urządzeń oraz usprawnieniami w trakcie 
użytkowania obiektu, 

2) zmiana obowiązujących przepisów, która nastąpiła w trakcie realizacji zamówienia 
mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 

3) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 

4) wady lub usterki dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych, bez usunięcia których nie jest możliwa prawidłowa i 
zgodna ze sztuką budowlaną realizacja przedmiotu umowy, 

5) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez 
Zamawiającego lub innego Wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego lub 
gestorów sieci na terenie tej samej budowy, 

6) zaistnienie nieprzewidzianych warunków uniemożliwiających realizację umowy:  

a. przerw w dostawie nośników energii elektrycznej lub wody trwających powyżej 3 
(trzech) dni, 



7) udokumentowane przez Wykonawcę rynkowe braki materiałów uniemożliwiające 
realizację robót budowlanych, 

8) działanie siły wyższej. 

7. W przypadkach, gdy zmiana umowy wpływa na termin wykonania umowy Strony ustalą 
nowy termin realizacji robót budowlanych, z tym że co do zasady okres przesunięcia terminu 
zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub wykonania prac wynikających ze 
zmiany umowy.  

8. Jeżeli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zostaną wykryte wady lub 

usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia 
i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej 
dokumentacji. 

9. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w przypadku, gdy zmiany będą 

wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania                        
i odbioru robót stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 5 oraz kosztorys ofertowy 
opracowany w oparciu o następujące założenia: 

a. ceny czynników cenotwórczych (R, M, S, wskaźniki narzutów: Kp, Kz, Z) zostaną 
przyjęte zgodnie z zestawieniem czynników cenotwórczych z narzutami złożonym 
przez Wykonawcę w myśl § 4 ust. 1 pkt 3) umowy; 

b. w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu  
o zapisy w ppkt a), brakujące ceny czynników cenotwórczych zostaną przyjęte z 
zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich „wbudowania”; 

c. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie 
Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) umowy, a w przypadku ich braku – 
odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-
ach, zastosowane zostaną KNNR-y, KSNR-y, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

10. Gdy zmiany nie wymagają sporządzania projektu zamiennego, sporządza się kosztorys 
ofertowy w oparciu o założenia określone w ust. 9 lit. a) – c).  

11. Wykonawca powinien opracować kosztorys, o którym mowa w ust. 9 i 10 oraz 
przedstawić go Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót wynikających z 
tych zmian, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. W przypadku, gdy brak niezwłocznego przystąpienia do robót budowlanych lub przerwa 

w wykonaniu robót budowlanych mogłaby spowodować istotne zakłócenie procesu 
budowlanego skutkujące opóźnieniem robót lub koniecznością poniesienia dodatkowych 
nakładów przez Zamawiającego, dopuszcza się przystąpienie do robót budowlanych przez 
Wykonawcę. Szacunkowe koszty robót określone zostaną przez strony w protokole 



konieczności a ostateczna wartość robót wskazana zostanie w kosztorysie powykonawczym. 
Zmiana umowy w tym zakresie zostanie określona stosownym aneksem. Wartość wyżej 
opisanych robót nie może przekroczyć limitów kwotowych zmian wskazanych w ustawie 
Prawo zamówień publicznych. 

13. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i 

zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem 
umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi 
zmianami ponosi Wykonawca. 

14. Podstawą obliczenia kosztów zmiany o której mowa w ust. 1 pkt 1 stanowi 

dokumentacja projektowa obejmująca swoim zakresem te zmiany oraz kosztorys ofertowy w 
którym ceny czynników cenotwórczych zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 
średnie) za okres ich „wbudowania”.  

15. Dokonanie zmian wymaga podpisania każdorazowo aneksu do umowy. 

16. Przypadki zmian niniejszej umowy oraz warunki tych zmian, określają ponadto 

postanowienia § 7 ust. 4, § 9 ust. 3 do ust. 5 umowy. 

§ 14.Zatrudnienie osób na umowę o pracę 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że następujące czynności w ramach realizacji niniejszej 
umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
zawartej z Wykonawcą lub podwykonawcą: 

1) wykonywanie pracy robotnika budowlanego 

Wykonawca w terminie do 10 dni, licząc od dnia podpisania umowy, przedstawi 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające sposób zatrudnienia wymaganych osób, w 
szczególności oświadczenie Wykonawcy, że osoby wykonujące czynności 
w zakresie realizacji zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały 
okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych 
przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, 
dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia oraz 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę pracownika wraz z 
zakresem obowiązków pracownika.  

3. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, możliwe jest 
zastąpienie osoby lub osób wskazanych wyżej, inną/ymi osobą/ami pod warunkiem, że 
spełnione zostaną wszystkie wymagania, co do zatrudnienia na okres realizacji 



zamówienia, określone w SIWZ. W takim przypadku postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 15.Odstąpienie od umowy 

Oprócz przypadków objętych treścią tytułu XVI i XV Kodeksu cywilnego Stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

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 istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia  powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc, 

6) w przypadku odmowy usunięcia przez Wykonawcę wad, które dadzą się usunąć lub 
bezskutecznego upływu terminu na usunięcie tych wad, 

7) w przypadku, gdy koniecznym będzie wielokrotne dokonywanie bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego, lub gdy 
koniecznym będzie dokonanie bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
niniejszej umowy.* 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 
wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktury, 
określonego w niniejszej umowie, 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru robót. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

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



1) w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, usunie 
z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

1) odkupienia od Wykonawcy, na jego wniosek, materiałów i urządzeń zakupionych na 
potrzeby wykonania niniejszej umowy, których Wykonawca nie może wykorzystać do 
realizacji innych zadań; 

2) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia; 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Odbiór robót przerwanych oraz przejęcie od Wykonawcy terenu robót nastąpi 
w oparciu o postanowienia ust. 4. 

§ 16.Podwykonawcy* 

1. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z ofertą zamierza powierzyć/nie zamierza 
powierzyć do wykonania części robót budowlanych  następującemu(ym) 
podwykonawcy(om): 
……………………………………………………………………………….,  
za działanie których Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność. Zmiana 
oświadczenia dotyczącego sposobu wykonania zamówienia w zakresie 
podwykonawstwa w trakcie realizacji niniejszej umowy musi być uzasadniona na 
piśmie przez Wykonawcę.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, 
jeżeli ten realizuje prace i roboty budowlane w sposób wadliwy, niezgodny z 
założeniami i przepisami, pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania robót i 
wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja  
z podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 



postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego objętego niniejszą umową zamierza zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane obowiązany 
jest do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy oraz 
projektu jej zmiany, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w projekcie umowy, nie później niż na 21 dni przed jej zawarciem, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy.  

5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać 
m.in.: 

1) oznaczenie stron umowy, 

2) zakres robót powierzonych podwykonawcy wraz z dokumentacją projektową 
obejmującą ten zakres, 

3) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN, 

4) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, 

5) warunki dokonania płatności wynagrodzenia, 

6) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

7) nr rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty wynagrodzenia. 

6. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 
zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy zawartej z 
Zamawiającym; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia wniesionych przez podwykonawcę na 
rzecz Wykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
wniesionego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego; 

3) określających wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzonych do 
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sposób przekraczający 



wartość robót budowlanych określonych w umowie zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą lub w sposób przekraczający wartość części robót 
powierzonych podwykonawcy ustaloną na podstawie kosztorysu złożonego przez 
Wykonawcę zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3), chyba że Wykonawca przedstawi 
odpowiednią aktualizację w/w kosztorysu; 

4) określających termin realizacji robót budowlanych w sposób uniemożliwiający ich 
realizację w terminie określonym w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą; 

5) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie 
tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie zawartej między 
nimi umowy. 

6) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny  niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, wynikające z umowy zawartej miedzy Zamawiającym a 
wykonawcą. 

7. W terminie 14 (czternastu) dni Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia 
do przedłożonego mu projektu umowy o podwykonawstwo, przedmiotem której są 
roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, licząc od dnia jego otrzymania, w 
szczególności w przypadku niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy 
o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 5 i 6.  

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7 w terminie tam 
wskazanym oznacza akceptację projektu umowy lub jej zmiany.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej na piśmie umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian, wraz z 
częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie,  
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. 

10. Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo o której mowa w ust. 
9 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy, lub inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 
zawierających umowę w imieniu podwykonawcy.  

11. W terminie 14 (czternastu) dni Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do 
przedłożonej mu umowy o podwykonawstwo, przedmiotem której są roboty 
budowlane, oraz jej zmiany, licząc od dnia jej otrzymania w przypadku niespełnienia 
wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 5 i 6 oraz 
nie złożenia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy, lub innego 
dokumentu właściwego z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający 
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy.  



12. Wykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo 
przedmiotem której są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

13. Brak pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 11 uważa się za akceptację 
umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej na piśmie umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 
ust. 1 niniejszej umowy. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50 000 zł. Wraz z 
umową o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy, lub inny dokument właściwy z uwagi 
na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających 
umowę w imieniu podwykonawcy. 

15. Zamawiający poinformuje Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 
umowy, o której mowa w ust. 14 w przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia 
przewidziany w tej umowie jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostaw lub usług. 

16. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 
zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu 
zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 
określonym niniejszą umową. 

17. Do umów zawieranych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę stosuje się 
przepisy ust. 3 do ust. 15. 

§ 17.Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna 
z okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Pzp. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 18.Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności 
Wykonawcy na rzecz osoby trzeciej, w tym w formie przelewu (cesja) czy przekazu. 

2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i ustawy – Prawo 
zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.  

4. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących 
egzemplarzach: 3 (trzy) egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 (jeden) dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

* W przypadku nie powierzenia przez Wykonawcę części usług podwykonawcy(om) 
postanowienia niniejszej umowy dotyczące podwykonawstwa nie mają zastosowania. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, zgodnie z art. 13 ust. 1 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)  

 

 

 



Załącznik nr 5 do SWZ 

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

Nazwa Wykonawcy 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnianie warunku 
określonego w pkt 7.1.4. lit. A SWZ dla zadania pn. 

Modernizacja Sali gimnastycznej w Rybnie 

Lp. 

Miejsce 
wykonania i 
nazwa podmiotu 
na rzecz, którego 
roboty zostały 
wykonane 

Nazwa zadania i 
rodzaj 
zrealizowanych 
robót wraz z ich 
zakresem  

 

Termin 
realizacji 
robót 
budowlanych 

od dd-mm-rrrr 

do dd-mm-rrrr 

Wartość 
wykonanych 
robót  

(w PLN 
brutto)* 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 
który realizował 
wskazane roboty 
budowlane ** 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

W załączeniu przedkładam dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.  
 

*UWAGA: W przypadku, gdy przedstawiona w wykazie „Doświadczenie Wykonawcy” robota 
budowlana obejmuje szerszy zakres prac, niż określa pkt 7.1.4.  lit. A SWZ, wymaga się od 
Wykonawcy jednoznacznego wskazania  
w ww. dokumencie wartości robót odpowiadających swym zakresem opisowi zawartemu w pkt 
7.1.4.) lit. A SWZ. 

** W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby 
powinien złożyć  zobowiązanie  tego podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy, o których 
mowa w pkt 9.4.4. SWZ. 

 

……………………………………………………… 

                                                (podpis Wykonawcy) 

 



Załącznik nr 6 do SWZ 

 

……………………………………………………… 

Nazwa Wykonawcy 

 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI  

Modernizacja Sali gimnastycznej w Rybnie 

potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 7.1.4. lit. B SWZ. 

 

Zakres czynności do 
wykonywania przy 
realizacji 
przedmiotowego 
zamówienia 

Imię 

i nazwisko 

Uprawnienia * (numer 
uprawnień budowlanych wraz 
z ich zakresem i datą 
wydania)  

 

Podstawa 
dysponowania 
osobą 

(A lub B)** 

Kierowanie robotami 
budowlanymi w 
specjalności ogólnej 
budowlanej 

(kierownik budowy) 

 

 

 

 

 

 

* w przypadku wykazania uprawnień, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów należy wskazać zakres i podstawę prawną wydania uprawnień 

Oświadczam, że ww. osoba/y, skierowana/e do realizacji niniejszego zamówienia posiada/ją 
wymagane uprawnienia konieczne do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

……………………………………………………… 

                                                                             (podpis Wykonawcy) 

*UWAGA! Przy wypełnianiu wykazu należy wskazać odpowiednią podstawę dysponowania osobą, 
według następujących oznaczeń: 

A – osoba, którą Wykonawca dysponuje (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa 
przedwstępna, deklaracja współpracy, porozumienie o współpracy itp.) – dysponowanie 
bezpośrednie 

B – osoby udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby (wymóg przedłożenia w 
ofercie w szczególności zobowiązania, zgodnie z pkt 9.4.4. SWZ - dysponowanie pośrednie. 



Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

aktualne na dzień składania ofert, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy  z dnia 11 września 
2019 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

Modernizacja Sali gimnastycznej w Rybnie 

 prowadzonego przez  Zamawiającego Gminę Rybno 

Działając w imieniu niżej wymienionych Wykonawców składających ofertę wspólną w 
niniejszym postępowaniu (wskazać wszystkich uczestników oferty wspólnej) 

 

1. ……………………………………………..…..……… 

2. ………………………………………………..…..…… 

oświadczam, że: 

Wykonawca: ………………………………………………..…..………… 

wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne: 
…………………..…..……………………………………………………………..…..…………………
…………………………………………..……………………….………………………..……………... 

Wykonawca: ………………………………………………..…..………… 

wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne: 
…………………..…..……………………………………………………………..…..…………………
………………………………………..……………………….………………………..……………...... 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą. 

 

……………………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 

 



 

Załącznik nr 8 do SWZ 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJACEGO ZASOBY 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia pn. 

Modernizacja Sali gimnastycznej w Rybnie 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni)  

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

                     (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby) 

będąc upoważnionym(/mi) do  reprezentowania: 

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

(nazwa i adres  podmiotu udostępniającego zasoby) 

o ś w i a d c z a m (/y), że stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (zwanej dalej „ustawą Pzp”) oddam Wykonawcy, który złoży ofertę w przedmiotowym 
postępowaniu do dyspozycji zasoby w zakresie 1:  

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

                                                                (określenie udostępnianych zasobów) 

na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.  

Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

Oświadczam, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuję roboty / usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane w w/w zakresie. 
1 Zakres udostępnianych zasobów może dotyczyć: 

• zdolności technicznej lub zawodowej (np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby 
skierowane do realizacji zamówienia) 

• sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zgodnie z pkt 9.4.4. SWZ Wykonawca zamiast niniejszego formularza może przestawić inny podmiotowy środek dowodowy, z 
uwzględnieniem postanowień pkt. 9.4.5. SWZ 

 

……………………………………………………… 

                                                                (podpis udostępniającego zasoby) 
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