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Załącznik nr 5 

ZP/PN/Rb/01/2018  

 

Wzór UMOWY    

w dniu ……………………………..2018 r. w Warszawie pomiędzy: 
miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5 NIP 525-22-48-481 - Ursynowskim 
Centrum Sportu i Rekreacji  - zakład budżetowy reprezentowanym na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 04.12.2014 r. Nr  GP-
OR.0052.3228.2014 przez: Anitę Nasierowską  – Dyrektora UCSiR 
zwanym  dalej  Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………………………………………….….. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………….….. 
zwanych dalej „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”, 

w związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017.1579), w trybie przetargu nieograniczonego, 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, przyjmuje do wykonania: 
modernizację obiektu pływalni przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie  

– zadanie nr………………………………………………………………………… zwane 
dalej „Przedmiotem Umowy”. 

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy określa: 
1) Opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi załącznik nr 2 
3) Formularz Ofertowy, stanowi załącznik nr 3 
4) Przedmiar robót , stanowi załącznik nr 4 

§ 2 
Terminy realizacji 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 
1) rozpoczęcie - od dnia …………………...2018 r. 
2) zakończenie Przedmiotu umowy nie później niż do dnia …………………..2018 r. 

2. Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu umowy uznaje się datę powiadomienia przez 
Wykonawcę pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego, osiągnięcia gotowości do 
odbioru końcowego, z zastrzeżeniem postanowień § 8 umowy. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób zgodny  

z wymaganiami: 
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2017.1332),  
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017.1579), 
3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U.2016.1570), 

2.  Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,  
w szczególności zobowiązany jest do: 
1) w zakresie robót: 

a) wykonania robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w zgodzie  
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.  



2 

 

z 2017.1332.) oraz aktami powiązanymi, obowiązującymi normami, warunkami 
technicznymi wynikającymi z przepisów techniczno-budowlanych. Roboty budowlane 
muszą być wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów 
 o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie 
z dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami 
dokonanymi w trakcie realizacji robót budowlanych, 

b) ustanowienia kierownika robót, 

c) zabezpieczenie i oznakowanie na swój koszt terenu budowy zgodnie z Prawem 
Budowlanym, 

d) prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej a w przypadku, gdy w wyniku 
niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub 
zniszczenie - naprawienie lub odtworzenie uszkodzonej własności na swój koszt, 

e) dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach wewnętrznych i zewnętrznych oraz ponoszenia 
odpowiedzialności za: prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia 
dróg w czasie trwania dostawy  materiałów budowlanych  i do ich naprawienia 
własnym staraniem i na własny koszt, 

f) zorganizowania podstawowego zaplecza, 

g) wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz przedkładanie 
Koordynatorowi prac remontowych  do akceptacji aprobat, certyfikatów, przed 
dostawą materiałów i wyrobów na budowę. Zamawiający i powołany przez niego 
Koordynator  prac remontowych mają prawo w każdym momencie realizacji 
Przedmiotu Umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów i urządzeń, jeżeli 
nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, a także  
z tych części robót. Rezygnacja ta nastąpi w formie pisemnej i niezwłocznie po 
stwierdzeniu niezgodności, 

h) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych 
przepisami, badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw i innych 
dokumentów stwierdzających jakość materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich 
wbudowaniem, 

i) zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony 
znajdującego się na terenie remontowanego budynku mienia oraz zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenie pełnej odpowiedzialności 
za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót, 

j) ponoszenia pełnej odpowiedzialność za Przedmiot Umowy do czasu jego końcowego 
odbioru, 

k) stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie 
realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają 
Wykonawcę, 

l) zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 

m) utrzymywania w czasie realizacji robót terenu w stanie bez przeszkód 
komunikacyjnych, usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Odpady 
 i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez 
Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. 
Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez 
składowiska i dokonanie stosownych opłat, 

n) przygotowanie oraz przekazania Zamawiającemu dokumentacji, nie później niż na 3 
dni przed odbiorem końcowym robót  wraz z: 
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 dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów 
 i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

 gwarancjami producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz 
urządzenia techniczne, 

o) uporządkowania terenu po zakończeniu robót, 

p) podejmowania wszelkich innych czynności nie ujętych wyżej, a niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy z dbałością o przestrzeganie przepisów 
prawa 

3. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną 
polisę potwierdzającą jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż: 

 Zadanie I – 500.000,00 zł. 

 Zadanie II – 200.000,00 zł. 

 Zadanie III – 250.000, 00 zł.  
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu 
kserokopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w zdaniu poprzednim, potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem.  

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest wprowadzić Wykonawcę na teren wykonywania robót na 
podstawie protokołu wprowadzenia. 

2. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru wykonanych robót nie później niż  
w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. 

3. Zamawiający zobowiązany jest odebrać prawidłowo wykonany Przedmiot umowy, na 
podstawie protokołu odbioru prac, sporządzonego komisyjnie przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do terminowej wypłaty ustalonego wynagrodzenia. 
 

§ 5 
Podwykonawcy 

1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości, Wykonawca dla 
wykonania Przedmiotu umowy może zatrudnić Podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany do zatrudnienia wyłącznie Podwykonawców mających odpowiednie 
doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali  
i charakterystyce rzeczowej.  

2. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres 
prac: 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust.1 Prawa zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że 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. 

4. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany,  
w trakcie realizacji zamówienia publicznego jednak nie później niż na 14 dni przed 
dniem podpisania umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 
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2) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektu 
umowy z Podwykonawcą zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a. nie spełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; 
b. w przypadku braku postanowień zawartych w ust. 8 pkt 1) - 7); 
c. gdy w umowie zawarto zapisy warunkujące dokonanie zwrotu kwot 

Zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia na 
rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego; 

d. gdy w umowie zawarto zapisy nakazujące wniesienie przez Podwykonawcę 
zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w 
pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową 
lub na inną formę przewidzianą w Prawie zamówień publicznych, 

3) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym 
w ust. 4 pkt 2), uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego, 

4) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy termin,  
o którym mowa w ust. 4 pkt 2) liczy się na nowo od dnia przedstawienia 
poprawionego projektu umowy. 

5) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach o których mowa w ust. 4 pkt 2) lit a) -d), 

6) niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w 
ust. 4 pkt  6 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego, 

7) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do umowy termin,  
o którym mowa w ust. 4 pkt 6) liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionej 
umowy. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo: 

 - wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 1 w sprawie 
zamówienia publicznego; Wyłączenia, o których mowa powyżej nie dotyczą umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż  50 000,00 zł brutto. Wraz z kopią zawartej 
umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 
reprezentacji. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 8 pkt  5), 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go w formie pisemnej do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 
informacji pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia  
i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub 
Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonanej pracy dadzą 
powód do uzasadnionych skarg. 
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8. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności 
postanowienia dotyczące: 
1) firmy podwykonawcy;  
2) zakresu robót przewidzianego do wykonania; 
3) terminów realizacji, przy czym zastrzega się, że termin ten nie może wykraczać poza 

termin realizacji określony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 
4) wynagrodzenia, przy czym zastrzega się, że wynagrodzenie to nie może być wyższe 

niż wynikające z kosztorysu Wykonawcy na zakres robót przewidziany dla 
Podwykonawcy; 

5) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, przy czym zastrzega się, że termin 
ten 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 dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej; 

6) zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami, ze 
szczególnym uwzględnieniem zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich 
akceptacji i zgody Wykonawcy;  

7) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy 
 z Wykonawcą. 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do wszelkich zmian umów  
o podwykonawstwo oraz zmian ich projektów, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
ich stosowanie przez Podwykonawców przy zawieraniu umów z dalszymi 
Podwykonawcami. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy  
z Podwykonawcą z naruszeniem postanowień określonych niniejszym paragrafie zaś 
skutki z tego wynikające, będą obciążały Wykonawcę. 

10. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
Podwykonawców zaangażowanych w realizacji zamówienia. Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

 
§ 6 

Nadzór 
1. Zamawiający powołuje Koordynatora prac w osobie …………………………………  
2. Ze strony Wykonawcy obowiązki Kierownika robót sprawować będzie 

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

§ 7 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają  wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości………………………… zł brutto, (słownie:………………………. 
…………………………………...…………………………..), w tym należny podatek od 
towarów i usług (VAT). 

2. W wynagrodzeniu, określonym w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania 
Przedmiotu umowy, w tym między innymi: koszty wbudowywanych urządzeń, koszty 
transportu, robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, dokumentacji 
powykonawczej, badań, udzielonej gwarancji itp. 

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 
4. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi 

1) fakturą końcową po zakończeniu i odebraniu Przedmiotu umowy, wystawioną po 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.  

5. Zapłata należności za wykonane roboty będzie realizowana w następujący sposób: 
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1) w przypadku wykonywania części robót będących Przedmiotem umowy przez 
Podwykonawców, o których mowa w § 5, Wykonawca składając fakturę, która opiewa 
na zakres robót wykonywany również przez Podwykonawcę, dokona stosownego 
podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę, 

2) zapłata całości należności za wykonane roboty będzie następowała w całości, na rzecz 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 7 – ust. 14, 

3) Wykonawca w ciągu 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu wystawionej faktury 
częściowej przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię potwierdzonego przez 
Bank przelewu dokonanego na rachunek bankowy Podwykonawcy, 

4) w przypadku niedostarczenia w ww. terminie przez Wykonawcę dowodu zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcy z bieżącej faktury Wykonawcy do 
momentu spełnienia warunku podanego w pkt  3), 

5) w przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
należności Podwykonawcom, Wykonawca wraz z fakturą końcową, złoży dowód 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. Brak potwierdzenia 
przekazania należności Podwykonawcom, spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku. 

6. Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 5 pkt 4) i 5) zwalnia 
Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części 
dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej 
płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

7. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie  
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego z żądaniem dokonania płatności bezpośredniej należnego 
wynagrodzenia. 

8. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  
w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, 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. 

10. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 7, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT 
lub rachunkiem wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót lub 
dokumentami potwierdzającymi odbiór dostaw lub usług, a Wykonawca nie złoży w 
trybie określonym w ust. 8 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 
zapłaty. 

11. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z potwierdzeniem jej przyjęcia przez 
Wykonawcę, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią 
protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych lub 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią potwierdzenia odbioru dostaw lub usług. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 10, bądź złożenia do  depozytu sądowego, o 
którym mowa ust. 9 pkt 2),  Zamawiający z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy bądź skierowanej do depozytu sądowego. 

15. Dla celów wystawienia faktur Strony ustalają co następuje: 
1) Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT,  

i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, 
2) Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT,  
 NIP …………………………  i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 

16. W przypadku podmiotu zagranicznego nie zarejestrowanego w Polsce jako czynny 
podmiot podlegający podatkowi VAT, Wykonawca oświadcza, że nie posiada siedziby 
działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 
na terenie Polski, nie jest zarejestrowany w Polsce jako czynny podmiot podlegający 
podatkowi VAT. W związku z tym obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT 
spoczywa na Zamawiającym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 marca 
2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017, poz. 1221 z późn.zm.). W związku z 
powyższym Wykonawca wystawi faktury na kwoty netto, podatek od towarów i usług 
będzie uiszczony przez Zamawiającego. 

17. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
18. Za nieterminowe realizowanie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe, 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. 
19.  Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać następujące zapisy: 

     Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  
     NIP 525-22-48-481 
     Odbiorca: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122,  
     02-781    Warszawa. 
 20.    Fakturę należy złożyć lub przesłać na adres Ursynowskiego Centrum Sportu i   

Rekreacji.  
21. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu 

bankowi przelać na wskazany na fakturze rachunek bankowy określoną kwotę. 
22. Należność z tytułu realizacji  umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy  wskazany na fakturze w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

23. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której 
jest wystawiona.  

§ 8 
Odbiór 

1. Strony ustalają, że przedmiotem: 
1) odbiorów zanikowych – będą roboty zanikające, roboty ulegające zakryciu, 
2)  odbioru końcowego – będzie Przedmiot Umowy w zakresie Robót, 
3) odbiorów w okresie rękojmi - będzie ocena stanu technicznego remontowanych 

pomieszczeń. 
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2. W przypadku odbiorów zanikowych: 
1) Kierownik robót zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru pismem do 

Zamawiającego. 
2) Zamawiający dokona odbioru nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty  

ww. zgłoszenia przez Kierownika robót. 
3. W przypadku, gdy roboty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) nie zostaną zgłoszone do 

odbioru przez Kierownika robót i nie zostaną odebrane przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu, sprawdzenia wykonania 
ww. robót poprzez np. odkrycie tych robót lub wykonanie otworów umożliwiających to 
sprawdzenie. Jeśli Zamawiający potwierdzi, iż roboty zostały wykonane w sposób 
prawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia robót do stanu przed ich 
odkryciem. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że ww. roboty zostały wykonane w sposób 
nieprawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowo wykonanych 
robót oraz do ponownego ich wykonania w należyty sposób. Odkrycie, zakrycie, 
rozebranie i ponowne wykonanie robót, o których mowa powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy. 

4. W przypadku odbioru końcowego, Wykonawca: 
1) przeprowadzi przed czynnościami odbioru wymagane próby i sprawdzenia robót.  

O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pismem do 
Zamawiającego, nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania 
prób i sprawdzeń, 

2) zakończy wszystkie roboty i przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane próby  
i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt 1) dostarczy pismo informujące o dokonaniu 
ww. zgłoszenia do siedziby Zamawiającego. Potwierdzenie gotowości do odbioru 
przez Koordynatora prac remontowych będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do 
odbioru z dniem dostarczenia pisma do siedziby Zamawiającego, 

5. Ustala się, że Zamawiający – z uwzględnieniem postanowień ust. 4 – powoła Komisję 
odbiorową oraz wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni 
od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, w formie pisma do siedziby 
Zamawiającego. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą 
przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku:  

1) wad nadających się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia 
wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie,  

2) wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, 
b) a gdy uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – 

odstąpić od umowy  lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 
zachowując przy tym prawo do naliczania kar w trybie ustalonym w § 9 niniejszej 
umowy oraz do domagania się naprawienia szkody. 

7. Warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego jest dostarczenie przez 
Wykonawcę dokumentów wymaganych w myśl niniejszej umowy i obowiązujących 
przepisów. Kompletność dokumentów należy uzgodnić  z Zamawiającym. 

8. Z czynności każdego rodzaju odbioru sporządzony zostanie protokół, który musi 
zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. 

9.    W przypadku odbiorów w okresie rękojmi, Zamawiający corocznie będzie sprawdzał 
       stan techniczny remontowanych  pomieszczeń w wyniku realizacji. Po upływie okresu 
      rękojmi i usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad ujawnionych w ww. okresie,  
      Zamawiający powoła komisję odbioru po okresie rękojmi w celu potwierdzenia stanu  
      technicznego obiektu. 

§ 9 
Kary umowne 

1. Z tytułu  niewykonania lub nienależytego  wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca jest 
zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne: 
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1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 
umowy w wysokości: 

 Zadanie Nr I -   0,5 %  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienie, nie więcej niż 20% wynagrodzenia 
umownego brutto, 

 Zadanie Nr II -1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienie, nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego 
brutto, 

 Zadanie Nr III – 0,7 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienie, nie więcej niż 20% wynagrodzenia 
umownego brutto, 

 
2) za opóźnienie  w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót lub w 

okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości: 

 Zadanie Nr I -   0,5 %  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienie, nie więcej niż 20% wynagrodzenia 
umownego brutto, 

 Zadanie Nr II -1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienie, nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego 
brutto, 

 Zadanie Nr III – 0,7 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienie, nie więcej niż 20% wynagrodzenia 
umownego brutto, 

3) za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 
ust. 1., 

4) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za 
każdy inny przypadek, niż przewidziane w pkt 1) -3) przypadki niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, 

5) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto zawartego w umowie o podwykonawstwo za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienie, ale nie więcej niż 20% wartości tej umowy, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł 
brutto każdorazowo, 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3 000,00 złotych brutto każdorazowo, 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  
w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 w wysokości 5 000,00 złotych brutto 
każdorazowo, 

9) za niezatrudnienie przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego 
osób na umowę o pracę - w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

10) za opóźnienie w przedstawieniu Zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia 
potwierdzającego zatrudnienie w/w osób - w wysokości 150 zł za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienie, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania. 

2. W przypadku gdy opóźnienie, o której mowa w ust. 1 pkt 1), przekroczy 7 dni 
kalendarzowych, a zaawansowanie prac będzie wskazywało, iż prawidłowe wykonanie 
Przedmiotu umowy wymagałoby okresu dłuższego niż 14 dni, Zamawiający może  
– w terminie 5 dni od upływu siedmiodniowego terminu opóźnienie, o której mowa 
powyżej -  odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne, określone w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 
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4. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje 
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych 
w Kodeksie cywilnym. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury częściowej  
i z faktury końcowej Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z tytułu przedłożonej faktury  
o wysokość kary umownej określonej w wystawionej nocie obciążeniowej.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia niniejszego paragrafu pozostają 
wiążące dla Stron. 

§ 10 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany Przedmiot umowy i na 
użyte do jego wykonania materiały i urządzenia, w ramach której zobowiązuje się do: 
1) usunięcia ujawnionych wad i usterek, 
2) wymiany materiałów i elementów wadliwych na wolne od wad i usterek, 
3) obniżenia ceny w przypadku, gdy usterki i wady nie będzie można usunąć.  

2. Okres udzielonej gwarancji wynosi  ………...… miesięcy na wykonany Przedmiot umowy. 

3. Okres rękojmi rozszerza się odpowiednio do okresu gwarancji. 

4. Bieg terminu okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania 
bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem 
odbioru. 

5. Okres gwarancji określony w ust. 2 ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania 
likwidacji wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na 
zamontowane materiały wraz z dokumentami odpowiednich atestów i certyfikatów, 
wystawione przez ich producentów.  

7. O wykryciu wady lub usterki Zamawiający będzie obowiązany zawiadomić na piśmie 
Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia. 

8. Istnienie wady lub usterki stwierdzone będzie protokolarnie z wyznaczeniem przez 
Zamawiającego terminu na usunięcie wad lub usterek. Wykonawca na obowiązek 
usunąć wadę lub usterkę: 

a) jeśli wada lub usterka uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie 
przedmiotu umowy –niezwłocznie, tj. nie później niż 48 godzin od daty otrzymania 
zawiadomienia 

b) w pozostałych przypadkach, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia 

9. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany dokonywane są w ramach 
wynagrodzenia umownego. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z 
naprawami lub wymianami bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

10. Usunięcie wad i usterek będzie każdorazowo stwierdzone protokółem podpisanym przez 
przedstawicieli Stron. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć 
te wady we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt 
Wykonawcy. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie wypłaty kosztów usunięcia wad, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia poniesionych kosztów na zasadach ogólnych, to jest w myśl 
przepisów Kodeksu cywilnego. 

12. Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 
566 Kodeksu cywilnego. 

13. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 
 

§ 11 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 5 dni  w następujących przypadkach:  
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1) niepodjęcia przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowę, 

2) przerwania przez Wykonawcę wykonania robót z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego - za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą- zaś przerwa 
będzie  trwała dłużej niż 7 dni , 

3) realizowania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania robót i nie dokonania ich naprawy w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, 

4) będzie realizował Przedmiot umowy wadliwie lub sprzeczny z umową, niezgodnie  
z zaleceniami Zamawiającego lub jego przedstawicieli i nie przystąpi do właściwego 
ich wykonania w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego: 
1)   Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych. 
2)  Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego (w terminie wyznaczonym przez    

Zamawiającego) protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy  
oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez 
Strony, a następnie protokolarnie przekaże Zamawiającemu teren robót. Jeżeli 
Wykonawca nie sporządzi Protokołu inwentaryzacji robót w terminie, Zamawiający 
będzie uprawniony do sporządzenia takiego protokołu jednostronnie. 

3) Zamawiający ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane 
i odebrane na podstawie protokołu odbioru. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Przedmiotu umowy. 
 

§ 12 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, zwane dalej Zabezpieczeniem, stanowiące 5% Wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1, w łącznej wysokości ………………………….…….. zł (słownie: 
………………………………………………………………………………………………..) 
w formie ………………………………………………………………………………….…….  
W przypadku niezakończenia realizacji Przedmiotu umowy w terminie umownym oraz 
upływu terminu ważności Zabezpieczenia, (gdy nie zostanie wniesione nowe 
Zabezpieczenie), Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających 
 z niniejszej umowy zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez 
potrącenie jej z najbliższych faktur (dotyczy Zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu). 

2. W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% wniesionej 
kwoty będzie stanowiło Zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu umowy. Część 
stanowiąca 70% wniesionego Zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia 
przekazania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego 
jako należycie wykonanego tj. odebranego, w formie bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego.  Zwrot ten zostanie dokonany, o ile zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń 
Zamawiającego. Część stanowiąca 30% wniesionego Zabezpieczenia przeznaczona 
będzie na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w okresie rękojmi  i zostanie zwrócona 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, na podstawie protokołu z 
przeglądu, sprawdzającego stan techniczny Przedmiotu umowy, o ile nie zostanie 
zaliczona na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. 
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3. Kwota Zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi – z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, 
wynikających z niniejszej umowy. 

 
§13 

Ochrona danych osobowych 
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych  
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych 
jest Prezydent m. st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów 
informatycznych Urzędu m.st. Warszawy. 

 
§ 14 

Zmiana umowy 
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, 

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,  
w następujących sytuacjach: 

1) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
Przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami remontowymi w zakresie 
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie 
 z jej postanowieniami, 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej 
realizacji w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy 
określonego w § 7 ust. 1: 

1) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, niemożliwych 
wcześniej do przewidzenia, 

2) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, z powodu: uzasadnionych zmian 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu 
wykonania Przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 
aktualizacji materiałów/urządzeń których użycie przewidziano przy realizacji 
przedmiotu umowy z uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji 
materiałów/urządzeń,  których użycie przewidziano przy realizacji Przedmiotu umowy; 
zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. 
Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające 
parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia, 

3) w przypadku, gdy wykonanie części umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 

4) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części umowy, 
3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia 

robót na podstawie ust.1. lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej 
umowie, zobowiązany jest do przekazania Koordynatorowi wniosku dotyczącego zmiany 
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 
takiej zmiany. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 
nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, 
lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 
3., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających 
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żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę żądania zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 
żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 
wskazanym przez Koordynatora.  

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3. Koordynator jest uprawniony, bez 
dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 6. 
 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 
uzasadniającej żądanie zmiany.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Koordynatorowi  dokumentacji, o 
której mowa w ust. 6.  

9. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3., 
Koordynator zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 
żądania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, 
zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.  

10. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Koordynatora,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany 
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 
zmiany. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób odpowiedzialnych odpowiednio 
za: nadzór umowy ze strony Wykonawcy i ze strony Zamawiającego, w szczególności  
z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, przy czym  
w odniesieniu do osób ze strony Wykonawcy, mają być to osoby posiadające co 
najmniej kwalifikacje, jak osoby dotychczasowe.  

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na 
który mają być dokonane przelewy z tytułu  realizacji niniejszej umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Podwykonawców. Każda zmiana 
Podwykonawcy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 
 

                                                                  §15 
Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej 

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie  
art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 
U.2017.1579).  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji 
zamówienia na roboty budowlane, przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, 
będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu 
Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.  

3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia 
zatrudnionych już osób w trakcie realizacji zamówienia.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

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

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących przedmiot zamówienia: 
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 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących przedmiot 
zamówienia, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania; 

 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; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób  realizujących przedmiot zamówienia   zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  
w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 9 i 10 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących przedmiot zamówienia. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Kodeks Cywilny, Prawo budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o każdej zmianie adresu siedziby pod 
rygorem uznania za doręczoną korespondencję przesłaną na adres wskazany w umowie 
lub doręczona bezpośrednio na ww. adres. Obowiązek trwa przez cały okres trwania 
gwarancji i rękojmi na wykonany Przedmiot umowy. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby 
trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron. 

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy będę rozstrzygane  
w pierwszej kolejności polubownie na zasadach porozumienia stron. W przypadku braku 
takiego porozumienia  sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
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5. Wszelkie zmiany warunków umowy oraz oświadczenia jej dotyczące pod rygorem 
nieważności wymagają formy pisemnej. 

6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach w tym  2 egzemplarze dla Zamawiającego 
 i 1 egz. dla Wykonawcy. 
 

Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik Nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Załącznik Nr 3 – Formularz Ofertowy 
Załącznik Nr 4 – Przedmiar robót 
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