
Załącznik nr 7 do SIWZ 

Wzór 

UMOWA NR   
 

W dniu   pomiędzy 

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  

reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  

w imieniu którego występuje Tomasz Nowicki – dyrektor OR KRUS w Łodzi,  

ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź,  

NIP 5260013054, REGON 01251326200124, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a  

  
(nazwa Wykonawcy) 

 

z siedzibą w ,  

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 

 

prowadzonego przez pod numerem  

 

NIP   REGON  , 

reprezentowaną przez: 

 

   
(nazwisko przedstawiciela Wykonawcy) 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

 

łącznie zwanymi Stronami, 

 

została zawarta umowa będąca wynikiem postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieo-

graniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2017 poz. 1579). 
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 Przedmiot Umowy §1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod na-

zwą: „Budowa docelowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej” zlokali-

zowane na działce nr 1344/11, obręb 4 Miasta Rawa Mazowiecka, przy ul. Solidarności. 

2. Szczegółowy zakres prac określają:  

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 

2) projekt budowlany, 

3) projekt wykonawczy (tom I – IV), 

4) przedmiar robót, 

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

6) pozwolenie na budowę nr 283/2017, wydane przez Starostę Powiatu Rawskiego w dniu 9 
sierpnia 2017 r. 

3. Wykonawca wyposaży wybudowany obiekt w całość wyposażenia (w tym meble) opisanego w 
Załączniku nr 14 do SIWZ – „Kosztorys nakładczy Rawa Mazowiecka - KRUS - minimalne wyma-

gania technologiczne mebli i wyposażenia” i „Kosztorys nakładczy Rawa Mazowiecka - KRUS - 

Lokalizacja i wycena mebli i wyposażenia”, po uzgodnieniu z Zamawiającym kolorystyki, opcji 

oklein i elementów tapicerowanych.  

4. Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, 
normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną – projektami, zweryfikował 
przedmiary robót oraz dokonał ich sprawdzenia pod kątem zgodności z ww. dokumentacją. 
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Dokumentację powyższą uznaje za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w 
przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem bu-

dowlanym. 

7. Wykonanie robót, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do 
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, nie wymaga zawarcia odręb-

nej umowy 

8. Z tytułu robót, o których mowa w ust. 7 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

9. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i osób, przy pomocy których podwykonawca działa, 

w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów. 

11. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały, które posiadają wymagane atesty i certyfi-

katy oraz odpowiadają obowiązującym normom budowlanym. 

 Terminy §2.

1. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy oraz następujące dokumenty: 

1) projekt budowlany, 

2) projekt wykonawczy (tom I – IV), 

3) przedmiar robót, 

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

5) wniosek Zamawiającego z 8.03.2017 r. o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 15 czerwca 2018 r. 

3. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi z chwilą przekazania przez Wykonawcę zrea-
lizowanego przedmiotu umowy wraz decyzją ostateczną w przedmiocie pozwolenia na jego 

użytkowanie i dokumentacją powykonawczą, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

 Obowiązki Zamawiającego §3.

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych w 
umowie. 

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden egzemplarz do-
kumentacji projektowej i STWiORB, w wersji papierowej i elektronicznej.  

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzy-
stane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
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4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji projektowej 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Koszty modyfikacji dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę, gdy konieczność wpro-
wadzenia zmian w tej dokumentacji wynika z winy Wykonawcy. 

6. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający niezwłocznie powiadomi organ nadzoru budowlanego 
oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem o planowa-

nym terminie rozpoczęcia robót.  

7. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu 
budowy, 

4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian 
w zakresie niezbędnym do wykonania umowy,  

5) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

6) wyznaczania, w uzgodnieniu z Inwestorem Zastępczym, terminów odbiorów robót nie 

przekraczających 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wyko-

nawcę o gotowości do odbiorów. 

7) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

8) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

8. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do odbiorów:  

1) robót ulegających zakryciu i zanikających, 

2) częściowych, 

3) końcowego, 

4) gwarancyjnych, 

5) ostatecznego. 

 Zarządzanie realizacją Umowy §4.

1. Zamawiający oświadcza, że na podstawie umowy nr 26/2017 z dnia 9.08.2017 r. Inwestorem 
zastępczym dla zadania inwestycyjnego objętego umową jest Jolanta Mosdorf-Rynkowska, 

A.B.I. s.c. Jolanta Mroczkowska, Jolanta Mosdorf-Rynkowska, ul. Żeromskiego 90/9, 90-550 

Łódź, NIP 725-18-14-407, REGON 472898030, nr tel. 601369349.  

2. Ilekroć w umowie jest mowa o inspektorze nadzoru inwestorskiego, należy przez to rozumieć 
inspektorów nadzoru ustanowionych przez Inwestora zastępczego. 

3. Ustanowiony nadzór działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). 
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4. Ze strony Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy wyznacza się do kontaktu kierownika 
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Zbigniewa Sienkiewicza tel. 42 665 07 27. 

5. Ze strony Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy wyznacza się do kontaktu następujące 
osoby 

    
 imię i nazwisko telefon 

    
 imię i nazwisko telefon 

    
 imię i nazwisko telefon 

6. Zmiany personalne w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają zmiany 
umowy. W razie zaistnienia takiej sytuacji należy poinformować drugą Stronę pisemnie.  

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych 
na podstawie umowy: kontroli jakości robót wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB i 

pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody 
i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiają-

cemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzo-

ru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podle-

gały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

9. Czynności lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany Do-
kumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości 

robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego 

potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 3 dni od wystąpienia z takim 

wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we 

wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń 

związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru in-

westorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni 

roboczych przed dokonaniem zmiany. 

11. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.  

 Obowiązki Wykonawcy §5.

1. Wykonawca ma obowiązek:  

1) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy z 

należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą, dokumentacją projektową, STWiORB, 

właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązu-

jącymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

2) realizowania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który 

opracowany zostanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na 

podstawie oferty Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy, 
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3) zorganizowania na własny koszt placu budowy, w szczególności: wykonania zasilania placu 
budowy, wyposażenia zaplecza budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac, zorga-

nizowania placów składowych, 

4) utrzymania na placu budowy czystości i porządku, 

5) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, 

6) spełnienia wymagań środowiska, 

7) zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w §22 ust. 1 niniejszej umowy, 

8) usunięcia z terenu budowy wszelkich zbędnych przedmiotów, materiałów i odpadów po 
zakończeniu prac oraz pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytko-

wania. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za ja-
kość zastosowanych do robót materiałów. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 
umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba, że od-

powiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 

ponosi odpowiedzialność.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody 
oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia szkody wraz ze szczegółowym odniesieniem się do 

zgłoszonych roszczeń do zakładu ubezpieczeń, w którym posiada zawartą polisę odpowiedzial-

ności cywilnej obejmującej swoim zakresem przedmiot umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w posta-
nowieniach umowy: 

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej bu-
dowy, 

2) wskazania kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne upraw-
nienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

4) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania oraz kon-

troli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i 

STWiORB,  

5) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawia-

jącego lub Wykonawcę, 

6) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w od-

biorach robót, 

7) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 
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8) stosowania się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 

9) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 
doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wy-

konania umowy,  

10) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy, 

11) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwy-

konawców do udziału w realizacji umowy, 

12) sporządzenia na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót bu-

dowlanych służących realizacji przedmiotu umowy i metod, które zamierza w tym celu 

przyjąć, 

13) zapewnienie na własny koszt ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy. 

14) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowią-

zującymi przepisami prawa, 

15) przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt, 

16) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy na własny koszt. 

7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) dziennik budowy,  

2) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

1) projektu organizacji robót,  

2) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

3) informacji o wytwarzanych odpadach,  

4) dokumentacji powykonawczej, 

5) planu zagospodarowania budowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakoń-

czeniu oraz umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanika-
jącej lub ulegającej zakryciu. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję kierowniczą względem podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy. 

11. Od daty odbioru końcowego do wystawienia protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę ob-

ciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody powstałej w obiekcie, którego doty-
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czy przedmiot umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a spowodo-

wanej: 

1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego 
dotyczy przedmiot umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 

przedmiotu umowy, 

2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 
Zamawiającego, 

3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg, ciągów komu-

nikacyjnych, chodników, parkingów, terenów zieleni i innego mienia należącego do osób trze-

cich, zniszczonych lub uszkodzonych podczas realizacji przedmiotu zamówienia przez Wyko-
nawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy.  

13. Wykonawca uzyska zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem wymaganego ozna-

kowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztów dokonanych zajęć oraz kosztów 
umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjo-

nowaniem drogi, do czasu przekazania do eksploatacji. 

14. Tymczasowe zajęcie terenów przyległych do linii rozgraniczających, niezbędnych do prowadze-

nia robót budowlanych – Wykonawca uzgodni we własnym zakresie i na swój koszt. 

15. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

16. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 

postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych od-

biorom częściowym. 

17. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trak-

cie obowiązywania niniejszej umowy. 

18. Wykonawca zapewnia, że osoby realizujące niniejszą umowę posiadają odpowiednie kwalifika-

cje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami 

BHP). 

19. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy pracownicy 

wykonujący roboty budowlane zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych obowiązujących na terenie budowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom wykonującym roboty budowlane 

odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasa-

dami BHP. 

21. Wykonawca poinformuje pracowników o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej po-

mocy. 

22. Wykonawca poinformuje pracowników o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i 
zdrowia podczas pracy na terenie budowy. 

23. Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy oraz zapozna pracowników z oceną ryzyka 
zawodowego. 
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24. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy ustalenie okoliczności i przy-
czyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego 

pracownika. 

25. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie budowy w czasie i z 
przyczyny wykonywania usługi związanej z realizacją umowy, odbywać się będzie w obecności 

wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. 

 Zatrudnianie pracowników §6.

1. Wykonawca zobowiązuje się, że w okresie realizacji umowy zatrudni osoby wykonujące nastę-
pujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: kierowanie pojazdami budowlanymi, kopa-

nie wykopów, murowanie, tynkowanie, malowanie, kładzenie ścian, wykładanie podłóg, wyko-

nywanie pokrycia dachowego (konstrukcja, pokrycie, orynnowanie, obróbki blacharskie), wy-

konanie instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wenty-

lacyjnej, jako swoich pracowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późniejszymi zmianami), na odpowiednim do rodza-
ju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. Wyżej określony 

wymóg dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców wykonujących wskaza-

ne powyżej prace. 

2. Wykaz pracowników zatrudnionych i tych, którzy będą zatrudnieni na podstawie umowy o pra-
cę, wykonujących roboty budowlane i usługi związane z realizacją przedmiotu umowy, o któ-

rych mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrol-
nych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wska-

zane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym we-

zwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu po-

twierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę: 

1) aktualny wykaz, o którym mowa w ust. 2, osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub pod-

wykonawcę na podstawie umowy o pracę, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwyko-

nawcę kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy lub umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę da-
nych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych tj. posiadać czytelne dane dotyczące imienia i nazwiska pra-

cownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 



Budowa docelowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej – Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy Oddział Regionalny KRUS w Łodzi 
 

 

10 

 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę da-

nych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów określonych w ust. 4, w terminie wska-

zanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych 

zgodnie z §14 ust. 4 pkt 6 umowy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Pań-

stwową Inspekcję Pracy. 

 Zmiany dotyczące pracowników Wykonawcy §7.

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób dekla-

rowanych przez Wykonawcę, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwe-

storskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje 

zmian, o których mowa w ust. 1 nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym 

skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, 

kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w naj-

krótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu 
Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może sta-

nowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, wymaga aktualizacji wykazu osób zatrudnionych przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 2 i za-

twierdzenia zmian przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Aktualizacja ta nie powoduje 

zmiany umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zgłoszenie do odbiorów przez osoby uprawnione w 
poszczególnych branżach i obecność przy odbiorach kierownika budowy i osób posiadających 

uprawnienia zawodowe do prowadzenia prac w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wy-
stąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wyko-

nawcy lub jego podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

3) nie stosuje się do postanowień umowy, 

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
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6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy odpo-
wiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 1 i ust. 2. 

 Potencjał Wykonawcy §8.

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu umowy. 

 Kierownik budowy §9.

1. Wykonawca ustanawia 

    
 imię i nazwisko telefon 

Kierownikiem budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy w 
granicach określonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.  

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy na inną osobę 

o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami prawa budowlanego, po poinformowaniu o zamia-
rze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warun-

kach i zgodnie z procedurą określoną w §7 ust.1 – 3.  

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania ro-
bót budowalnych stanowiących przedmiot umowy. 

 Podmiot trzeci §10.

Dotyczy Wykonawcy, który składając ofertę powoła się na zasoby podmiotu trzeciego, o którym mowa w 

art. 22a Pzp. 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  

  
(nazwa podmiotu trzeciego, dane adresowe siedziby oraz dane rejestrowe: KRS, CEIDG) 

na zasoby którego w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych Wykonawca powoływał 

się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udziele-

nie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie 

1)    

2)    

3)    , 

w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przed-
miotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku 

zaprzestania wykonywania umowy przez  
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(nazwa podmiotu trzeciego) 

z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpie-

nia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które sta-

nowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyska-
niu zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapewnia, że  

  
(nazwa podmiotu trzeciego) 

na zasoby którego w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca powoływał się 
składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za szkodę po-

niesioną przez Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i  

  
(nazwa podmiotu trzeciego) 

z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzają-
cy zobowiązanie  

 , 
(nazwa podmiotu trzeciego) 

na zasoby którego w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca powoływał się 

składając Ofertę, do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudo-

stępnienie zasobów nie ponosi winy, dokument ten stanowić będzie Załącznik nr 3 do umowy.  

 Podwykonawcy §11.

Dotyczy Wykonawcy zamierzającemu powierzyć część zamówienia podwykonawcy. 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 
umowy:  

1)    

2)    

3)     

2. Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przed-
miot umowy: 

1)    

2)    

3)     



Budowa docelowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej – Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy Oddział Regionalny KRUS w Łodzi 
 

 

13 

 

3. Wykaz podwykonawców oraz powierzonych im do realizacji części przedmiotu zamówienia 
stanowi Załącznik nr 4 do umowy. 

4. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy stanowi zmianę umowy pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych pod-
wykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

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

konawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) 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, 

3) 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 dalsze-
go podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej ta-

kim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wyko-
nawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie 

Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmio-
tu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) podwykonawca w okresie realizacji umowy będzie przestrzegał zasad zatrudniania pra-
cowników na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

określonych w §6 umowy, 

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są do przedstawiania na żądanie 
Wykonawcy oświadczeń, o których mowa §13 ust. 12 umowy, 

8) zasady płatności pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub dalszymi podwykonaw-

cami są zgodne postanowieniami zawartymi w §13 ust. 13–18 umowy, 

9) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiają-

cemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) 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, 
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2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

8. 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.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Za-
mawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu umowy o pod-

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

usług oraz ich wyceną, przy czym łączna wycena robót i usług powierzonych podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom oraz wykonywanych samodzielnie przez Wykonawcę, nie może 

przekraczać ceny za całość zamówienia, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania ro-

bót, 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.  

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważa-

ny za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przed-

łożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wy-
konawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasa-

dach określonych w ust. 8. 

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następują-

cych przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 
określonych w ust. 6, 

2) niezałączenia do projektu umowy zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa 

w ust. 9, 

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, któ-

rej wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, 

z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez 

  
(nazwa podmiotu trzeciego) 

na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wyna-

grodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia 

przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę, 

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wyko-
nawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przez Zamawiającego,  

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewi-
dywany umową dla tych robót, 
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7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie umowy. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonaw-
stwo w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości za-

strzeżenia Zamawiającego. 

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wy-

konawca, 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 3 dni przed dniem skierowania podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy reali-

zacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwy-

konawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonaw-

stwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dal-

szego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy podwy-

konawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonaw-

cy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego pod-

wykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

17. 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 ust. 8 – 13. 

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

19. 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 podwy-

konawca, nie spełniają określonych umową warunków lub wymagań dotyczących podwyko-

nawstwa, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów ich realizacji. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Za-

mawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia ni-

niejszej umowy. 

20. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwyko-

nawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przed-
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kładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwyko-

nawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski, sporządzone na własny koszt. 

 Odbiory §12.

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej za-

kryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 
Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestor-

skiego.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót za-
nikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ule-

gających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

4. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a na-

stępnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

5. Strony ustalają odbiór częściowy po zakończeniu wykonania pierwszej części robót określonej 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

6. Po zakończeniu wykonania pierwszej części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 
częściowego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i powiadamia o gotowości do od-

bioru Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskie-

go, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

8. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowla-

nych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 

wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwe-

storskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich 

odbioru.  

9. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpi-

sem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w 

próbach i sprawdzeniach. 

10. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, po zgłoszeniu robót przez Wykonawcę do od-

bioru końcowego. 

11. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet do-

kumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szcze-

gólności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbio-
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rów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 

techniczne oraz dokumentację powykonawczą. 

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy.  

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot umowy. 

14. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będą-
ce jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wy-

stąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór koń-

cowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadze-

nia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do 

wykonywania czynności odbioru końcowego.  

15. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowe-

go robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

16. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 

w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzed-

nim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trze-

ciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

17. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.  

18. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi 
zrównanego z okresem gwarancji jakości. 

19. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedsta-
wicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadze-

nia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół prze-

glądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w 

określonym przez Zamawiającego terminie. 

20. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w 
okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

21. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w okre-
ślonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technolo-

giczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

22. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okre-
sie rękojmi, w ciągu 30 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości 

lub okresu rękojmi (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu oceny 

robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.  

23. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawi-

cieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawi-

cieli Wykonawcy. 
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24. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 

dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z 

podanych okresów jest dłuższy).  

25. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rę-
kojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w 

celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszyst-

kich obowiązków wynikających z umowy.  

26. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół 

odbioru ostatecznego. 

27. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o któ-
rych mowa w ust. 25, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty 

budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wy-

konawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpie-

czenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza 

termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 Wynagrodzenie i warunki płatności §13.

1. Strony ustaliły wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy na kwotę  

brutto   zł (słownie zł:  ),  

w tym wynagrodzenie netto w wysokości:   zł  

(słownie zł:  ), 

oraz kwota podatku od towarów i usług w wysokości   zł  

(słownie zł:  ). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, wyczerpuje wszystkie 
roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tego tytułu.  

3. W przypadku zmiany umowy, o której mowa w §20 ust. 4, strony dopuszczają możliwość obni-
żenia wynagrodzenia za roboty zmienione, odpowiednio do zakresu zmian wprowadzonych 

projektem zamiennym, przez które rozumie się takie roboty, które były objęte ofertą Wyko-

nawcy oraz SIWZ, lecz od których wykonania Strony odstąpiły na rzecz robót ujętych w projek-

cie zamiennym.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do wy-
stawienia faktury VAT. 

5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek ro-
bót lub kosztów określonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ry-

czałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyż-

szego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

6. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy zostanie doko-
nane na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej. 

7. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie zaakceptowany przez Zamawiającego proto-
kół odbioru częściowego po wykonaniu stanu surowego zamkniętego, na który składa się wy-
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konanie stanu surowego według projektu wykonawczego oraz zamontowanie stolarki okiennej 

i drzwiowej zewnętrznej. 

8. Wartość wystawionej przez Wykonawcę faktury częściowej nie może przekroczyć 24,10% wy-
nagrodzenia określonego w ust. 1. 

9. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzyma-
nia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub końcowej, na konto 

wskazane na fakturze. 

10. Faktura częściowa musi być potwierdzona przez inwestora zastępczego i złożona w siedzibie 
Zamawiającego. 

11. Inwestor zastępczy sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza na fakturze kwotę należną 

do zapłaty Wykonawcy lub wzywa go niezwłocznie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień. 

12. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Poniższe zapisy będą miały zastosowanie, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcy 

13. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy uzależniona jest od przedstawienia przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dal-

szym podwykonawcom. 

14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z częściowymi rozliczeniami należnego mu wy-

nagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwyko-
nawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin zapłaty upły-

nął. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 

podwykonawców i dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej 

zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwyko-

nawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo, których 

termin upłynął.  

15. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwyko-

nawstwo 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 bez-

pośrednio do Zamawiającego. 

16. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiado-

mi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonaw-

cę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodze-

nia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wyko-

nawcy wezwania. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej za-

płaty Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wy-

każe niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozyty kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-

szego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości, co do wysokości 

kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne 
wynagrodzenie będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 13, jeżeli podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz do-

kumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie okre-

ślonym w ust. 14 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapła-

ta obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dal-

szemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

19. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kolejne rozliczenia częściowe, bę-

dą wystawione przez Wykonawcę faktury VAT, przedstawione Zamawiającemu wraz z: 

1) protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczegól-

nione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dal-

szych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót 

wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach odbierane-

go etapu robót,  

2) kopiami faktur VAT lub rachunków zaakceptowanych przez Zamawiającego wystawionych 

przez podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, do-

stawy i usługi,  

3) kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 

więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców i dal-

szych podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub 

przez podwykonawców, 

4) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwyko-

nawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budow-

lanych, lub jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jesz-

cze wymagalne – wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
w tym zakresie.  

20. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których 

mowa w ust. 17, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzy-
manie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o któ-

rych mowa w ust. 17, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i 

nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

21. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

 Kary §14.

1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy. 

2. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia na-
stępnego po upływie terminu jej zapłaty.  
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3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania 
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego, chyba, że odstą-
pienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego 

za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy poprzez niedotrzymanie terminów 
określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

3) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałto-

wego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego 
przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

4) w razie braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego pod-

wykonawcy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki, 

5) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty bu-

dowlane lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,3% wyna-

grodzenia ryczałtowego za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania dokument, o którym 
mowa, 

6) zwłoki w przedłożeniu na wezwanie Zamawiającego kopii dokumentów pracowników za-

trudnionych przez Wykonawcę, podwykonawców i dalszych podwykonawców, a wykonu-
jących czynności wskazane w §6 ust. 1 umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczał-

towego, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego 

w wezwaniu,  

7) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub robót, będzie wyko-
nywała inna osoba niż zgłoszona Zamawiającemu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ry-

czałtowego, 

8) za zastąpienie podmiotu trzeciego, na zasoby którego w zakresie wiedzy lub doświadcze-
nia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez inny podmiot, na 

który Zamawiający nie udzielił zgody, o której mowa w §11 ust. 16 zdanie drugie niniejszej 

umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia ryczałtowego (zapis ma zastosowanie, gdy Wy-

konawca składając ofertę powołał się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu), 

9) za nieprzedłożenie zobowiązania, o którym mowa w §10 ust. 3 umowy – w wysokości 

0,3% wynagrodzenia ryczałtowego (zapis ma zastosowanie, gdy Wykonawca składając 

ofertę powołał się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu). 

5. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

§13 ust. 1 umowy. 

6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogól-

nych określonych przepisami Kodeksu cywilnego 
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności do zapłaty wynika-
jących z przedłożonych faktur.  

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności na-
leżnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Wykonawcy niezależnych – w wysokości 

10% wynagrodzenia ryczałtowego. 

2) zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego 

za każdy dzień zwłoki. 

10. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

§13 ust. 1 umowy. 

 Gwarancja §15.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących gwarancji: 

1) na przedmiot umowy, z wyjątkiem wyposażenia ujętego w Załączniku nr 14 do SIWZ – 

„Kosztorys nakładczy Rawa Mazowiecka - KRUS - minimalne wymagania technologiczne 

mebli i wyposażenia” i „Kosztorys nakładczy Rawa Mazowiecka - KRUS - Lokalizacja i wy-

cena mebli i wyposażenia” 

na okres   miesięcy (zgodnie z treścią oświadczenia złożonego w ofercie 

Wykonawcy), liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w przy-

padku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego. 

2) na wyposażenie ujęte w Załączniku nr 14 do SIWZ – „Kosztorys nakładczy Rawa Mazo-

wiecka - KRUS - minimalne wymagania technologiczne mebli i wyposażenia” i „Kosztorys 

nakładczy Rawa Mazowiecka - KRUS - Lokalizacja i wycena mebli i wyposażenia”  

na okres   miesięcy (zgodnie z treścią oświadczenia złożonego w ofercie 

Wykonawcy), liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w przy-

padku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego. 

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy 

lub jej części. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umo-

wy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umo-

wie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma wła-

ściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie 

niezupełnym. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie 

wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych liczonych od 

dnia ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 10. 
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5. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, Zamawia-
jący będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad w przedmiocie umowy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca nieodpłatnie przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń i instalacji. 

7. W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 
4, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytułu nieusunięcia wad 

przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z postanowieniami §14 ust. 4 pkt 3 umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad al-
bo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od 

chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant 

wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych robót, instalacji i 
wmontowanych urządzeń, a także ich wykonanie zgodnie z niniejszą umową, całością doku-

mentacji, o której mowa w §1 umowy oraz obowiązującymi przepisami. 

10. Gwarancją nie są objęte wady przedmiotu umowy powstałe wskutek niewłaściwego użytko-
wania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych. 

11. Zgłoszenie wad przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, faksem lub pocztą 
elektroniczną. 

12. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu   

oraz adres email  . 

dostępny w godzinach pracy Zamawiającego. Zgłoszenia przesłane po godzinach pracy Wyko-

nawcy traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie rozpoczęcia pracy 

Wykonawcy. 

13. Po usunięciu wady przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbio-

ru wykonanych prac, z czynności których zostanie sporządzony protokół. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 
1 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

15. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z ty-
tułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy §16.

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz zabez-
pieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia ryczałtowego, tj. w wy-

sokości   PLN (słownie zł:  ). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspo-
kojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wy-

konawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie  
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(w przypadku zabezpieczenia składanego w formie innej niż pieniężna musi być ono bezwarun-

kowe, nieodwołalne na pierwsze pisemne wezwanie w terminie 14 dni). 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, 
Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wy-

konania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem końcowym bez zastrzeżeń. Zamawiają-

cy zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wa-

dy, które zwróci Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zacho-

wuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należyte-
go wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwro-

towi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 4. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

8. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, je-

żeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

9. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

10. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 9 nie przedłoży Zamawiającemu nowego za-

bezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 
roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

11. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia 
albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 Odstąpienie od umowy §17.

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pi-

semnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 
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2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni robo-
czych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okre-

sie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót 
albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie termi-

nu zakończenia robót,  

4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy albo jej części bez zgody Zamawiającego, 

5) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył obowią-
zek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania  

  
(nazwa podmiotu trzeciego) 

2. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem od-
bioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zo-
bowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiają-

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

licznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

5. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyska-
nia wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, 
przekracza 10 dni roboczych, 

2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 10 dni roboczych, 

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego 

zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 14 dni roboczych od upływu terminu 

płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zama-
wiającego lub kar umownych,  

4) na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawia-

jącego dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opóźnienie w wykonywa-
niu robót trwa dłużej niż 20 dni roboczych, bez należytego uzasadnienia. 

6. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem od-

bioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w związku z odstąpieniem od umowy §18.

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 
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1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własno-
ści, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpie-

czyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiające-
go, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w termi-

nie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w 

tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jedno-

stronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpie-

niu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia za-

plecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące 

własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zo-

bowiązany jest do dokonania w terminie 10 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 

oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany nie-

zwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 

przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawnio-

ny jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy §19.

1. W terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 

stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 

lub rachunku.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji ro-

bót według stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie na-

stąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

4. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwenta-

ryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wy-

stawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia we-

dług cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umow-

nych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienada-

jące się do wbudowania w inny obiekt.  

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstą-

pienia od umowy 
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 Zmiana umowy §20.

1. Istotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony mają prawo do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu: 

1) okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia pomimo zachowania należytej sta-

ranności, 

2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

3) wystąpienia konieczności wykonywania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 

4) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem pod-

stawowym, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć. 

3. Wszelkie opisane powyżej przypadki wpływające na możliwość przedłużenia terminu realizacji 

zawartej umowy muszą zostać potwierdzone protokołem podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron. 

4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1. ustawy Pzp Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w 
zakresie przyłączenia kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej (zamiast wykonania zbiornika 

szczelnego na odpady płynne) oraz przyłączenia do lokalnej sieci ciepłowniczej (zamiast urzą-

dzenia lokalnej kotłowni), przy czym szczegółowy zakres tych zmian zostanie ujęty w projekcie 

zamiennym wykonanym na koszt Zamawiającego. 

5. Do zmiany umowy, o której mowa w ust. 4 dojdzie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku Zamawiającego o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

6. Zmiana umowy przewidziana w ust. 4 może spowodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 

za realizację przedmiotu umowy w oparciu o zasadę wyrażoną w §13 ust. 3 umowy. 

7. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości stawki wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w formie pisemnego aneksu, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia ww. prze-
słanki, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z ter-

minami ustalonymi umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 

od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znaj-

dzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość wynagrodzenia netto nie zmie-

ni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

 Siła wyższa §21.

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania 

siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na 

piśmie drugą Stronę. 
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2. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwy-
czajnym i niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umo-

wy oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności. 

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kon-
tynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wyna-

grodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez in-

spektora nadzoru inwestorskiego. 

 Ubezpieczenie Wykonawcy §22.

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zawrzeć na czas obowiązywania umowy, nie później 

niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić podpisanie niniejszej umowy, umowę 

lub umowy ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej 

związanej z realizacją umowy, na kwotę nie mniejszą niż 1 300 000,00 zł (jeden milion trzysta zło-
tych 00/100), oraz do terminowego opłacania wymagalnych składek ubezpieczeniowych. 

2. Polisa ubezpieczenia powinna obejmować ochroną ubezpieczeniową wyłącznie realizowany 

przedmiot umowy. 

3. Umowa ubezpieczenia powinna zawierać zobowiązanie ubezpieczyciela do przekazywania Za-

mawiającemu informacji o wysokości sumy ubezpieczenia po każdorazowym zmniejszeniu tej 

sumy. 

4. Umowa ubezpieczenia powinna potwierdzać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

(OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem, 

co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, roz-

stroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wła-
snego lub osób trzecich, a także szkody spowodowanej błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy oraz 

ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego podwykonawcy (dalszego pod-

wykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub podwyko-

nawcy roboty budowlane. 

5. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płat-
nego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

6. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w ca-
łości Wykonawca. 

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpie-
czenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, najpóźniej w dniu podpisa-

nia umowy. 

8. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1–4, przedstawiając Zamawiającemu dokumen-

ty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 1–4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubez-

pieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 4, a poniesiony 

koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.  
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9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzed-
niej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 Ochrona środowiska §23.

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie bu-

dowy i wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987 z późniejszymi zmianami) 

oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 z 

późniejszymi zmianami). 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regu-

lujących gospodarkę odpadami. 

4. Wykonawca niezwłocznie powiadomi inwestora zastępczego oraz właściwy organ państwowy 
o znaleziskach archeologicznych i wykona polecenia inwestora zastępczego dotyczące właści-

wego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

 Ochrona danych osobowych §24.

1. Wykonawca zobowiązany jest do nie wykorzystywania informacji pozyskanych w związku z rea-
lizacją umowy w celach innych niż określone w umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie z za-
łącznikiem nr 5 do umowy. 

3. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich in-
formacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją 

niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz 

odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazywanych przez drugą stronę, 

uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w ce-

lach związanych z realizacją umowy. 

 Postanowienia końcowe §25.

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniej-

szej umowy, w tym cesji wierzytelności, bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późniejszymi zmianami), w szcze-

gólności przepisy tego Kodeksu o umowie o roboty budowlane i o umowie o dzieło, ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) wraz z aktami wykonaw-

czymi do tych ustaw oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pi-

semnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania czy też wykładni niniejszej umowy będą rozstrzy-

gane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny dla miejsca siedziby Zamawiającego. 
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5. Umowa niniejsza została sporządzona się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
dwa otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca. 

 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy 

2. Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz pracowników wykonujących roboty budowlane związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

3. Załącznik nr 3 do umowy – Przedłożony przez Wykonawcę dokument potwierdzający zobowią-

zanie do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umo-

wy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, określający 

szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia 

4. Załącznik nr 4 do umowy – Wykaz podwykonawców oraz powierzonych im do realizacji części 

przedmiotu zamówienia 

5. Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o poufności 
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 Załącznik nr 1 do umowy nr   z dnia   

Załączniki do umowy 

     
 miejsce data 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa docelowej siedziby  

Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej” 

 

 

1. Odbiór części pierwszej – na podstawie protokół odbioru częściowego po wykonaniu sta-
nu surowego zamkniętego rozumianego jako wykonanie co najmniej stanu surowego bu-

dynku oraz zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej: 

data   kwota płatności częściowej brutto*    

2. Odbiór części pierwszej: 

data   kwota płatności częściowej brutto*   

 

*
kwota środków przeznaczona na zapłatę za wykonanie danej części zamówienia okre-

ślona zostanie w trakcie opracowywania Harmonogramu zgodnie z postanowieniami §5 

ust. 1 pkt 2, z zachowaniem zasady określonej w § 13 ust. 7 umowy. 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do umowy nr   z dnia   

     
 miejsce data 

  
pieczęć pracodawcy: wykonawca lub podwykonawca 

 

Wykaz pracowników zatrudnionych i tych, którzy będą zatrudnieni na podstawie umowy  

o pracę, wykonujących roboty budowlane i usługi związane z realizacją zadania inwesty-

cyjnego pod nazwą: „Budowa docelowej siedziby Placówki Terenowej KRUS  

w Rawie Mazowieckiej” 

 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

pracownika 

Kwalifikacje,  

wykształcenie,  

doświadczenie, 

uprawnienia 

Data zawarcia 

umowy o pracę 

Okres 

obowiązywania 

umowy o pracę 

Wykonywane 

czynności 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

  
pieczęć podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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 Załącznik nr 4 do umowy nr   z dnia   

     
 miejsce data 

  
pieczęć Wykonawcy 

 

Wykaz podwykonawców oraz powierzonych im do realizacji części robót  

zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa docelowej siedziby  

Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej” 

 

Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres wykonywanych robót 

Wartość robót 

wykonywanych przez 

podwykonawcę 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

  
pieczęć podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do umowy nr   z dnia   

     
 miejsce data 

 

Oświadczenie o zachowaniu poufności przy realizacji  

zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa docelowej siedziby  

Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej” 

 

Niniejszym oświadczam, że ja oraz osoby wskazane w Załączniku nr 2 do umowy:  

1) zostały zapoznane i zobowiązują się przestrzegać ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922). 

2) zachowają w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub działalności 

przez niego prowadzonej, które znajdą się w moim posiadaniu w związku z realizacją ni-

niejszej umowy. Postanowienie to nie odnosi się do informacji, które są powszechnie 

znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez Zamawiającego, 

3) nie wykorzystają pozyskanych informacji w trakcie realizacji umowy w celach innych niż 

określone w niniejszej umowie, 

4) będą przestrzegać wewnętrzne przepisy obowiązujące w KRUS dotyczące bezpieczeństwa 

informacji. 
 

 

 

 

 

 

  
pieczęć podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 


