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Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA 

Nr  ...................................... 

zawarta w dniu ..................................... w Szczecinie  pomiędzy: 

 

Gminą Miasto Szczecin, Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, Ul. Śląska 54,  

70-430 Szczecin  

którą reprezentuje:  

………………….              -  dyrektor Żłobków Miejskich w Szczecinie 

zwaną dalej Zamawiającym,  a 

Nazwa podmiotu:   ......................................................................................................... 

zam. ( w przypadku osoby fizycznej ) 

forma prawna :  .............................................................................................................. 

adres siedziby :  .............................................................................................................. 

numery identyfikacyjne :  NIP .........................., REGON  ......................................... 

NR KRS  lub Nr ewidencji działalności gospodarczej  ................................................. 

którą reprezentuje:  ................................................................ ............................ 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych  w 

ramach rządowego programu „Maluch plus 2018” na które składa się wykonanie nw. 

zadań: 

Część I - Adaptacja wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 6, ul. 

Mazowiecka 11/12 w Szczecinie, 

Część II - Adaptacja wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 7, ul. 

Podhalańska 1-3 w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.).  

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do „Wykonania roboty budowlane  w 

ramach rządowego programu „Maluch plus 2018” na które składa się wykonanie 

nw. zadań: 

Część I - Adaptacja wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 6, ul. 

Mazowiecka 11/12 w Szczecinie, 

Część II - Adaptacja wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 7, ul. 

Podhalańska 1-3 w Szczecinie”.  

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji przetargowej i zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej. 

2. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy określają: 

1) dokumentacja projektowa 

2) SIWZ 

3) oferta cenowa Wykonawcy 

3. Przedmiary robót wszystkich branż mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy 

realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami, o których mowa w ust. 2, nie 

wnosi uwag i uznaje je za kompletne, z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć i 

stanowią one podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania wszelkich prac pomocniczych i 

towarzyszących potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe: brutto 

w wysokości: ................................................................................................ /słownie: 

......................................................................................................................./, zgodnie z 

ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Numer rachunku i nazwa banku Wykonawcy dla dokonywania płatności 

wynikających z umowy : .................................................................................................. 

3. Każda zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON 

wymaga natychmiastowego pisemnego  informowania Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego 

w rozumieniu art. 632 KC i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy.   

5. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy obejmuje również wszelkie , których 

zakresu i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne do 

wykonania w celu realizacji całości zadania, oraz  umożliwienia użytkowania i 

funkcjonowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 

 

§ 3 

1. Zamawiający przewiduje płatność jednorazową po wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę wobec 

Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez 

przedstawicieli Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót, stwierdzający 

wykonanie całego zakresu umowy. 

4. W przypadku udziału Podwykonawców, do faktury końcowej Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć: 

1)  „Oświadczenie Podwykonawców”, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy, że Wykonawca nie ma zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotu 

umowy i w związku z tym Podwykonawcy nie będą zgłaszali żadnych roszczeń z tego 

tytułu. W przypadku nie dołączenia oświadczenia faktura końcowa będzie zwracana 

Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. 
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych 

przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez 

Zamawiającego, 

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających 

płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

5. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania 

w budownictwie, oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach, oraz 

dokument stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji 

zamówienia. 

6. Terminy płatności faktury końcowej wynosi - 21 dni od daty odbioru faktury przez 

Zamawiającego. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Faktury wystawiane przez Wykonawcę muszą zawierać następujące dane: 

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-

030-94-10 
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Płatnik: Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin. 

9. Fakturę należy doręczyć na adres Płatnika wskazany w ust. 8. 

 

§ 4 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 40 dni kalendarzowych liczonych 

od dnia podpisania umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do trzech dni 

roboczych od dnia podpisania umowy.  

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje złożenie 

przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego oświadczenia o zakończeniu realizacji w 

całości przedmiotu umowy. Wykonanie czynności o których mowa w niniejszym ustępie 

jest możliwe po wykonaniu całości prac przewidzianych w umowie. 

3. Zamawiający w najkrótszym możliwie terminie, ale nie później niż w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o jakim mowa w ust. 2  rozpocznie 

czynności odbiorowe zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to wówczas, bez 

uchybienia innym uprawnieniom wynikającym z postanowień niniejszej umowy lub 

przepisów prawa, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1)  jeżeli wada (lub wady) nadaje się do usunięcia, przy czym uniemożliwia użytkowanie 

przedmiotu robót – odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, żądania ich usunięcia przez 

Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie albo odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność robót 

wchodzących w skład przedmiotu umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej 

wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad;  

2)  jeżeli wada (lub wady) nie nadaje się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiedniego obniżenia 

Wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność robót 

stanowiących przedmiot umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartości 

i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad;  

3)  jeżeli wada nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: 

 

a) odstąpienia od umowy, przy czym odstąpienie to będzie uznawane za odstąpienie z 

przyczyn lezących po stronie  Wykonawcy; albo  

b) żądania od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 pkt 3 lit. b, Zamawiający zachowuje prawo do 

domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe ze zwłoki w 

wykonaniu przedmiotu umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym w umowie.  

6. W sytuacji o której mowa w ust. 4 pkt 3 lit a, Zamawiający może wykonać prawo 

odstąpienia w terminie 7 dni od stwierdzenia wady. 

7. Jeżeli w ustalonym w umowie terminie na zakończenie prac, Wykonawca nie zgłosi 

tych prac do odbioru, to Zamawiający:  

1)  w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy z winy Wykonawcy - wezwie 

Wykonawcę do wykonania prac i wyznaczy nowy termin ich zakończenia oraz naliczy 

kary umowne od dnia ustalonego zgodnie z ust. 1 do dnia skutecznego odbioru,  
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2)  jeżeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie 

prac nie wykona - może odstąpić́ od umowy z winy Wykonawcy ( w terminie 7 dni od 

upływu nowego terminu),  

3)  w celu zapewnienia wykonania umowy - może zlecić dokończenie prac innemu 

Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciążyć Wykonawcę, który jest stroną 

niniejszej umowy.  

8. Strony postanawiają̨, że z czynności odbioru końcowego będzie sporządzony protokół 

odbioru końcowego robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

§ 5 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez …….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji na przedmiot umowy, na poniżej określonych warunkach: 

1) Termin udzielonej gwarancji wynosi  ...... miesięcy licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, 

2) Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych 

materiałach i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w 

związku z wystąpieniem wady. 

3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4) W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny. 

5) W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub jest 

szkodą o dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca wystąpienia wady w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

6) Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy w formie 

dokumentowej, a następnie w formie pisemnej potwierdza wystąpienie wady. 

Termin, o którym mowa w pkt 4, liczony jest od dnia przekazania powiadomienia w 

formie dokumentowej. 

7) W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8) Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

9) W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub gdy ze 

względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy 

termin ten uzgodnić z Zamawiającym. 

10) Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

11) Sprawy związane z organizowaniem i egzekwowaniem usunięcia wad, które wystąpią 

w okresie gwarancji prowadzi ......................................................................  

 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy, 

2) dokonać odbioru wykonanych prac, 

G
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3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania 

z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji określonego zadania. 

3. Inspektorem Nadzoru ustanowionymi przez Zamawiającego będzie: ....................... 

…………………… Tel. ………………………. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik 

robót………………………………. Posiadający uprawnienia budowlane nr …………….. 

wydane w dniu ……………….  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1, w terminie, 

z należytą starannością, oraz zgodnie z postanowieniami umowy. 

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się : 

1) przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym: 

a) dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, oświadczenia o 

podjęciu obowiązków kierownika robót. 

b) protokolarnie przejąć od Zamawiającego terenu budowy. 

c) wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, 

które są niezbędne podczas wykonywania robót, 

d) oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez 

które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe, oraz wszelkie 

inne tereny  i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, 

które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy, 

e) zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy, 

2) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy 

pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im 

danych i informacji wymaganych przepisami. 

3) podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w 

celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub 

innych ujemnych skutków, związanych z działaniem Wykonawcy. 

4) utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, oraz na bieżąco usuwać 

zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp. 

5) prace głośne i uciążliwe dla prowadzenia zajęć z dziećmi  mogą być prowadzone 

wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu organizacji pracy z Zamawiającym. 

6) po zakończeniu robót usunąć, na własny koszt, poza teren budowy wszelkie 

urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp., oraz pozostawić cały teren budowy i robót w 

stanie uporządkowanym. 

7) na uzasadnione żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli 

zgłoszona zostanie taka potrzeba - zabezpieczyć wykonane roboty przed ich 

zniszczeniem.  

8) ustawić tablicę informacyjną budowy, zgodnej z przepisami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.z 

2002r. ,nr 108, poz .853 z późn. zm.)  

9) zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i wadach 

jakościowych materiałów. 

10) przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu 

poprawności jego wykonania. 
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11) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki. 

12) wykonać próby i sprawdzenia  przewidziane warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. 

13) sporządzić  i uzgodnić dokumentację powykonawczą oraz przekazać ją 

Zamawiającemu. 

14) wszystkie materiały zastosowane  podczas remontu  powinny posiadać 

obowiązujące świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w 

budownictwie, a w szczególności w budynkach użyteczności publicznej. 

15) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, ma obowiązek w pierwszej 

kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu 

budowlanego) odzyskowi, a  jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy 

lub nie uzasadniony z przyczyn  ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego 

realizowanego zamówienia. 

 

§ 8 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy własnymi siłami bądź przy udziale 

podwykonawców. 

2. W przypadku, jeśli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robót 

podwykonawcom, zastosowanie będą miały zasady określone w ust. 3 i następnych 

niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców', 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową, 

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju 

co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe), 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem. 

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot 

zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za 

wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał 

wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez 

Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy), 

6) zapis umożliwiający Zamawiającemu lub przedstawicielowi Zamawiającego udział w 

odbiorach częściowych jak i końcowym robót wykonanych przez Podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, 

7) postanowienie, mocą którego, w oparciu o przepisy dotyczące umów na rzecz osoby 

trzeciej, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się: 

a) na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych 

przedmiotu umowy i w razie ujawnienia się wad lub usterek (w zakresie objętym 

umową podwykonawstwa), w okresie gwarancji, do usunięcia tych wad lub usterek 
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w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

b) wobec Zamawiającego do zapłaty kar umownych wynikających z niniejszej 

umowy w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek (w zakresie 

objętym umową podwykonawstwa). Skuteczne i prawidłowe usunięcie wad i 

usterek przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zwalnia z tego 

zobowiązania Wykonawcę; to samo dotyczy zapłaty przez Podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę kary umownej za przekroczenie terminu usunięcia wad 

lub usterek. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania projektu umowy zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację 

projektu umowy. 

6. Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 5, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie; 

2) gdy przewidywać będzie termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni; 

3) zawierającej zapis uzależniający uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

4) zawierającej zapis uzależniający zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

o podwykonawstwo przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy od 

Zamawiającego lub Podwykonawcy od Wykonawcy; 

5) dopuszczającej zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania łub 

nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

w formie potrącenia lub zatrzymania kwot z wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

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

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Zmiana umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 3-7. 

9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 

określone w ust.4 niniejszego paragrafu, a także nie może zawierać zapisów określonych w 

ust. 6. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo. 

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców 

na terenie budowy. 

11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane Wykonawca na protokole odbioru końcowego opisze zakres oraz wartość robót 

wykonywanych przez Podwykonawców. Uchylanie się Wykonawcy od wykonania 
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któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia Zamawiającego do odmowy 

odbioru robót. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

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

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej 

Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

13. W przypadku umów, o których mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do 

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

której mowa w § 14 ust. 1 pkt 6 umowy. 

14. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia 

obowiązków opisanych w ust. 12-13. Kara umowna, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 5 

umowy jest należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłużenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od 

dnia jego zawarcia. 

15. Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o 

podwykonawstwo, umów z dalszym podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków 

opisanych w niniejszej umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz 

wprowadzenia postanowień dotyczących bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom 

analogicznych, jak opisane w ust. 16 i następnych. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, 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. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. 

Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, 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 
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takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej 

umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, 

z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do 

bezpośredniej zapłaty dalszym podwykonawcom - do dokonywania terminowej zapłaty 

dalszym podwykonawcom. 

24. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców. 

25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

26. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar 

wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej 

(dopuszcza się zgłoszenie w formie wiadomości e-mail) zgłosić przedstawicielowi 

Zamawiającego z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, 

Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia 

prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy 

poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

27. W sytuacji, gdy Zamawiający, jako dłużnik solidarny, dokona zapłaty wynagrodzenia 

na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku roszczeń 

regresowych, uprawniony będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od 

pozostałych współdłużników.  

§ 9 

Jeżeli Wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców zobowiązuje się wykonać siłami 

własnymi i z własnych materiałów cały zakres rzeczowy robót. 

 

§ 10 

1.    Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i 

podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wszystkie osoby, które będą wykonywać 

następujące czynności podczas realizacji zamówienia: 

1) Wykonanie zabudów z płyt g-k, 

2) Wykonanie robót szpachlarskich, tynkarskich, malarskich oraz okładzin stropów, 

3) Wykonanie instalacji elektrycznych, 

4) Wykonanie instalacji sanitarnych. 

2. Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu 

wykaz osób, które będą realizować przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób, 

które będą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 oraz z oświadczeniem, że 

osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do 

aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania 

w nim zmiany. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

3. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić, 
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wskazane w wezwaniu przez Zamawiającego, dowody zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust, 1. Przez dowody, o których 

mowa w zdaniu poprzednim Strony rozumieją: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (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; 

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 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. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 1 czynności 

są osobami wskazanymi w wykazie osób, o którym mowa w ust. 2. 

 

§ 11 

1. Wykonawca przedłożył polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z 

odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez 

Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z 

realizacją zadania określonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej 

niż 250 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 

ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub 

likwidacji zaistniałej szkody.  

3. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego 

tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy, o której mowa 

w ust. 1, byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu umowy, przed 

dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu polisy obowiązującej na okres wykonania przedmiotu umowy, 

zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakończenia.  

 

§ 12 
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1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

…………………………………………………………. zł (słownie złotych: 

………………………………………………………………………………………………

……) tj. 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie ....................  ..  ..  ..  .............................   

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancję bankową, 

ubezpieczeniową lub poręczenie, winny one być zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z 

treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do 

wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na 

pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, 

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w 

pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego – 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie Bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Szczecinie  

nr 77 1020 4795 0000 9502 0278 1409. 

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

6. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia - okres ich obowiązywania winien być nie 

krótszy niż terminy wskazane w ust. 5. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany 

terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposób, że 

okres obowiązywania gwarancji/poręczenia nie będzie obejmował nowego terminu, 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej do momentu 

podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poręczenia albo nowej 

gwarancji/poręczenia obejmujących ustalony przez Strony w aneksie nowy termin 

realizacji przedmiotu umowy. 

7. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.* 

* Ust. 7 i 8 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 

5lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy 

niż 5 lat. 

 

§ 13 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia, zmianie sposobu 

spełnienia świadczenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, 

ujętych w wykazie złożonym przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 
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2. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w następujących 

przypadkach: 

1) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 

Wykonawcę. 

3. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić: 

1) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane 

2) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót 

lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót 

wynikających ze zmiany sposobu prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie 

kosztorysu sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu 

następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na 

rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia 

kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego) 

a) stawka roboczogodziny „R” - średnia dla woj. Zachodniopomorskiego, 

b) koszty pośrednie „Kp” - średnie dla woj. Zachodniopomorskiego, 

c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - średnie dla woj. Zachodniopomorskiego 

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 

przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny 

materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w 

tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. 

e) nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 

f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z 

kosztorysem ofertowym, 

4. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia: 

1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 

a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem projektu, 

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub 

technologii (np. zaprzestania produkcji) 

Zmiany wskazane w lit. a do c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 

zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit. a do c zmian może być 

powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3. 

5. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie osób 

złożonym przez Wykonawcę może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe 

proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga 

zgody Zamawiającego i aneksu do umowy. 

6. Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w ust. 2 - 4 jest protokół konieczności 

zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
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w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany 

będzie wykazać Zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub 

2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej 

uzasadnienie. 

9. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcę jest on 

zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana 

przez Zamawiającego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uważana jest za doręczoną 

prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. 

10. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

11. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w terminowym oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w 

wysokości …… % wynagrodzenia umownego brutto, liczonego za każdy dzień 

zwłoki,  

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady, w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto liczonego za każdy dzień zwłoki, 

3) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

4) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

w kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o 

podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek, 

5) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w kwocie stanowiącej równowartość 5% 

wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony 

przypadek, 

6)    w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

kwocie stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o 

podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek, 

7) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie stanowiącej równowartość 

5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każdy 

stwierdzony przypadek, 

8)  w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 10 ust. 1 
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czynności, w wysokości 1500 zł za każdy stwierdzony przypadek (tj. za każdą osobę 

niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę), 

9)  w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, o którym mowa w § 

10 ust. 2 lub jego aktualizacji lub żądanych przez Zamawiającego dowodów 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w § 10 ust. 1 

czynności, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary 

umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki lub opóźnienia, ustalonych za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia, staje się wymagalne:   

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia- w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia - odpowiednio w każdym 

z tych dni. 

5. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 

§ 2 ust.1, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Kary umowne podlegają naliczeniu niezależnie od siebie i podlegają kumulacji.  

7. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie trwania okresu rękojmi, Zamawiający wezwie 

tylko jednokrotnie Wykonawcę do ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia wad, 

Zamawiający pokryje wszelkie koszty związane z ich usunięciem z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy wartość 

zabezpieczenia, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia różnicy pomiędzy 

wartością wypłaconych sum zabezpieczenia, a faktycznym kosztem usunięcia wad. 

8. Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy nie usunie wad pomimo wezwania do ich 

usunięcia, zrzeka się prawa kwestionowania kosztów usunięcia wad poniesionych przez 

Zamawiającego. 

 

§ 15 

1. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności o których 

mowa w art. 145 ust. 1 ustawy p.z.p. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia dodatkowego 

terminu, w następujących sytuacjach: 

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie wskazanym w umowie, lub nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie; 

2) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce lub opóźnia się z realizacją prac w sposób 

zagrażający terminowemu wykonaniu umowy; 

3) gdy wystąpi konieczność wielokrotnego ( tj. co najmniej dwukrotnego ) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5 % wartości niniejszej umowy; 

4) gdy Wykonawca pomimo pisemnego wezwania nie realizuje któregokolwiek z 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy; 

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość́ realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w 

art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym 

Wykonawca utracił możliwość́ realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, 

Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy, który spełnia te warunki w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub 

Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 
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Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

 

3. Odstąpienie od umowy  powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie. Prawo odstąpienia może być realizowane w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniającej wykonania prawa odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca  

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegół protokół inwentaryzacji robót według stanu 

na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca na swój koszt zabezpieczy roboty ujęte w protokole o jakim mowa w ust. 4 

pkt 1, za wyjątkiem przypadku określonego w § 15 ust. 1 , kiedy to koszty przedmiotowe 

obciążają Zamawiającego; 

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienia nastąpiło z przyczyn określonych w § 15 ust. 1 a 

Zamawiający dokona ich odbioru w terminie 14 dni roboczych; 

4) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie kolejnych 10 dni po sporządzeniu 

protokołu o jakim mowa w pkt 1 usunie z miejsca  wykonywania niniejszej  umowy 

urządzenia zaplecza robót.  

5) Ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania umowy na podstawie art. 145 a 

ustawy p.z.p. 

 

§ 16 

 

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługującej mu wobec 

Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. 

 

§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Szczecinie. 

3. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnianiu na zasadach i w 

trybie określonych w ww. ustawie. 

 

§ 18 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.    

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA : 
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         Załącznik Nr 2 do umowy 

 

 

Dotyczy: „Wykonanie robót budowlanych  w ramach rządowego programu „Maluch 

plus 2018” na które składa się wykonanie nw. zadań: 

Część I - Adaptacja wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 6, ul. 

Mazowiecka 11/12 w Szczecinie, 

Część II - Adaptacja wraz ze zmianą funkcji pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 7, ul. 

Podhalańska 1-3 w Szczecinie”. 

  

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

Ja niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy 

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

(firma podwykonawcy) 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z tytułu umowy na realizację 

prac podwykonawczych Nr ......... z dnia ............. zawartej z firmą 

...................................................... zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej 

wysokości. 

2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę .....................zł 

brutto (słownie: ..............................................................................................................) 

i stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługującego na 

podstawie umowy wskazanej w pkt.1. 

3. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub 

może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane 

 

 

 

 

        ….................................................... 
         Data, pieczęć i podpis osób uprawnionych do 

reprezentacji Podwykonawcy  


