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Za³¹cznik 6 

     

Wzór umowy 

UMOWA NR ………………………….. 
 

zawarta w  dniu   …………………………………. w Porêbie Wielkiej pomiêdzy: 
Gorczañskim Parkiem Narodowym  z siedzib¹  w Porêbie Wielkiej 590; 43-735 
NiedŸwiedŸ  w imieniu którego dzia³aj¹ : 
…………………………………………– Dyrektor Gorczañskiego Parku Narodowego 
…………………………………………– G³ówny Ksiêgowy GPN 
zwanym w dalszej treœci  umowy Zamawiaj¹cym 
nr ewidencyjny NIP 737-220-12-99 
a 
……………………………………………………………………………………………   
z siedzib¹ ……………………………………nr ewidencyjny NIP 
…………………………..       REGON …………………………,   
reprezentowan¹ przez:  
………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawc¹ 
 
 
 
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postêpowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Modernizacja szlaków Gorczañskiego Parku 

Narodowego” zadanie ….  realizowanych  w ramach Projektu: POIS.05.01.00-00-

299/10-00 – „Ochrona przyrody GPN poprzez modernizacjê jego infrastruktury 

turystycznej – etap II” realizowanego z Programu Infrastruktura i Œrodowisko, w 

wyniku przeprowadzonego postêpowania w trybie przetargu nieograniczonego 

(og³oszonego w BZP pod nr ……………………………… w oparciu o przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.  

907 z póŸn. zm.) zosta³a zawarta umowa nastêpuj¹cej treœci: 

 
§ 1.  

Przedmiot umowy 
1. Zamawiaj¹cy zleca, a Wykonawca zobowi¹zuje siê wykonaæ zadanie 

polegaj¹ce na „Modernizacja szlaków Gorczañskiego Parku Narodowego” 

zadanie ….   

2. Szczegó³owy opis przedmiotu umowy zawiera za³¹cznik nr  1do umowy. 
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3. Wykonawca oœwiadcza, ¿e przed podpisaniem umowy, zapozna³ siê ze 

wszystkimi warunkami, które s¹ niezbêdne do wykonania przez niego 

przedmiotu zamówienia, bez koniecznoœci ponoszenia przez Zamawiaj¹cego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym ze szczegó³ow¹ specyfikacj¹ 

techniczn¹ realizacji zamówienia i dodatkowymi uwarunkowaniami do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

4. Wykonawca ponadto oœwiadcza, ze Zamawiaj¹cy wyda³ mu wszystkie 

dokumenty niezbêdne do wykonania zamówienia. 

 
§ 2 

Obowi¹zki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowi¹zuje siê wykonaæ przedmiot umowy o których mowa w 
§ 1 zgodnie z dokumentacj¹ o której mowa w § 1 ust. 2 nin. umowy, 
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, najwy¿sz¹ starannoœci¹ 
wynikaj¹c¹ ze szczególnego charakteru przedmiotu zamówienia i jego 
przeznaczenia oraz w terminach okreœlonych w niniejszej umowie 

2. Do zadañ Wykonawcy nale¿y tak¿e:  
a) wywóz nadmiaru mas ziemnych, 
b) uporz¹dkowanie i przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczêcia 

prac po ich zakoñczeniu. 
 

3. Wykonawca zobowi¹zuje siê wykonaæ przedmiot niniejszej umowy przy 
u¿yciu materia³ów i technologii zgodnych z dokumentacj¹ o której mowa w 
§ 1 ust. 2 nin. umowy. Wykonawca jest zobowi¹zany do zrealizowania 
przedmiotu niniejszej umowy z zastosowaniem materia³ów w³asnych. 

4. Materia³y stosowane przez Wykonawcê podczas realizacji obowi¹zków 
niniejszej umowy musz¹ byæ fabrycznie nowe i odpowiadaæ co do jakoœci 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego 

5. Wykonawca zobowi¹zany jest do informowania Zamawiaj¹cego o robotach 
ulegaj¹cych zakryciu lub zanikaj¹cych. Je¿eli Wykonawca nie 
poinformowa³ o tych faktach Zamawiaj¹cego wówczas zobowi¹zany jest na 
jego ¿¹danie odkryæ roboty, a nastêpnie przywróciæ je do stanu 
poprzedniego na w³asny koszt. 

6. Prace oraz wszelkie roboty nale¿y prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotycz¹cymi 
wymagañ technicznych, ochrony œrodowiska naturalnego oraz zgodnie z 
zasadami BHP. Op³aty i kary za przekroczenia w trakcie robót, n orm, 
okreœlonych w odpowiednich przepisach, dotycz¹cych ochrony œrodowiska 
naturalnego i bezpieczeñstwa ponosiæ bêdzie Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowi¹zuje siê do prowadzenia prawid³owej gospodarki 
odpadami (wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy) wytworzonymi w 
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wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony 
œrodowiska, miêdzy innymi  zapobiegaæ powstawaniu odpadów, 
ograniczaæ ich iloœæ i ich negatywne oddzia³ywanie na œrodowisko, 
zapewniæ ich odzysk oraz prawid³owe unieszkodliwienie. 
 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy    Zamawiaj¹cy zap³aci Wykonawcy 

ustalone ofert¹ Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto -  
……………….PLN (s³ownie:  ……………………….. z³otych …./100), w tym 
VAT … %, tj. brutto – ………………….PLN (s³ownie:  ……………………….. 
z³otych …./100),  

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 ma charakter rycza³towy co 
oznacza, i¿ obejmuje wszystkie koszty i wydatki, jakie Wykonawca 
poniesie z tytu³u nale¿ytej i zgodnej z niniejsz¹ umow¹ oraz 
obowi¹zuj¹cymi przepisami realizacji przedmiotu umowy. Wykonawcy 
nie przys³uguj¹ w stosunku do Zamawiaj¹cego ¿adne inne roszczenia.    

3. Termin p³atnoœci ustala siê na 30 dni od dnia przed³o¿e nia prawid³owo 
wystawionej faktury VAT  przez Wykonawcê. W wyj¹tkowych okolicznoœciach 
w szczególnoœci w przypadku pozyskania z opóŸnieniem przez 
Zamawiaj¹cego œrodków z projektu, termin p³atnoœci mo¿e ulec stosownemu 
przed³u¿eniu.  

4.  Wynagrodzenie p³atne bêdzie na podstawie prawid³owo wystawionej i 
dostarczonej Zamawiaj¹cemu faktury VAT, do której do³¹czono kopiê 
podpisanego przez obie Strony protoko³u odbioru, upowa¿niaj¹cego do 
wystawienia faktury. Brak kopii podpisanego protoko³u odbioru stanowi 
podstawê do zwrotu otrzymanej od Wykonawcy faktury.  

      Dopuszcza siê wyp³atê wynagrodzenia etapowo, odpowiednio do 
zaawansowania prac. 

 
5. Wykonawca jest zobowi¹zany wraz z faktur¹ i protoko³em odbioru przed³o¿yæ 

oœwiadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 
wzglêdem nich wszystkich nale¿noœci lub dowody potwierdzaj¹ce dokonanie 
zap³aty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 
Oœwiadczenia, podpisane przez osoby upowa¿nione do reprezentowania 
sk³adaj¹cych je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne 
dowody na potwierdzenie dokonanej zap³aty wynagrodzenia powinny 
potwierdzaæ brak zaleg³oœci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w uregulowaniu wynagrodzeñ Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców wynikaj¹cych z umów o podwykonawstwo. 

6. Zap³ata Wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem bankowym na rachunek 
bankowy Wykonawcy : 
…………………………………………………………………..   

7.  Za dzieñ dokonania p³atnoœci bêdzie uwa¿any dzieñ z³o¿enia przez 
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Zamawiaj¹cego  dyspozycji przelewu nale¿noœci na podane przez 
Wykonawcê konto. 

Dla zadania IV 
8. W przypadku rezygnacji przez Zamawiaj¹cego z czêœci prac na odcinku na 

polanie Czo³o Turbacza (na dzia³kach ewidencyjnych nr: 4287 i 4291) – 
wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 zostanie zmniejszone o 
4,34 %. Wykonawcy nie przys³uguje z tego tytu³u roszczenie do 
Zamawiaj¹cego. Zamawiaj¹cy powiadomi Wykonawcê o rezygnacji z 
wykonania czêœci prac w terminie …… 

 
 
 
 

§ 4 
Materia³y 

Technologia prac i u¿yte materia³y musz¹ odpowiadaæ warunkom prawnym 
okreœlonym Ustaw¹ o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j . Dz.U. z 
2013 poz 627z póŸ.zm.), Prawo Budowlane oraz Rozporz¹dzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ 
budowle i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z póŸ.zm.) warunkom 
geotechnicznym wybranej lokalizacji. W szczególnoœci Wykonawca jest 
zobowi¹zany wykorzystywaæ technologiê prac o najni¿szym stopniu negatywnego 
oddzia³ywania na œrodowisko.  

 
§ 5 

Terminy  realizacji  
Przedmiot umowy  zostanie zrealizowany w terminie do ….. r.  od dnia zawarcia 
umowy. 

 
§ 6 

Odbiór zamówienia 
1. Odbiór przedmiotu umowy nast¹pi w miejscu jego wykonania. 
2. Odbiór przedmiotu umowy mo¿e byæ dokonany wy³¹cznie przez osoby 

wyznaczone przez Zamawiaj¹cego. 
3. Je¿eli w trakcie dokonywania odbioru zostan¹ stwierdzone wady lub usterki, to 

Zamawiaj¹cemu przys³ugiwaæ bêd¹ nastêpuj¹ce uprawnienia: 
a) Je¿eli wady nadawaæ bêd¹ siê do usuniêcia, Zamawiaj¹cy odmówi 

odbioru i wyznaczy jednoczeœnie termin usuniêcia wad. 
b) Je¿eli wady nie bêd¹ nadawaæ siê do usuniêcia, Zamawiaj¹cy bêdzie móg³ 

odst¹piæ od umowy i naliczyæ karê umown¹ o której mowa w § 9 ust. 1 pkt c 

c) Je¿eli wady bêd¹ uniemo¿liwiaæ u¿ytkowanie obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem Zamawiaj¹cy bêdzie uprawniony do ¿¹dania wykonania 
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przedmiotu umowy w sposób wolny od wad. W takim przypadku wszelkie 
koszty powtórnej realizacji prac obci¹¿aæ bêd¹ w ca³oœci Wykonawcê.  

4. Wykonawca zobowi¹zany jest do zawiadomienia Zamawiaj¹cego o usuniêciu 
wad, ¿¹daj¹c jednoczeœnie wyznaczenia terminu powtórnego odbioru. 

5. Koniecznym warunkiem odbioru jest sporz¹dzenie i obustronne podpisanie 
protoko³u odbioru, który bêdzie podstaw¹ do wystawienia faktury.  

6. Na wypadek ujawnienia wad wykonanych prac lub zastosowanych materia³ów 
po dokonaniu koñcowego odbioru, Zamawiaj¹cemu przys³uguj¹ uprawnienia 
z tytu³u gwarancji i rêkojmi. Jeœli wady dadz¹ siê usun¹æ, Zamawiaj¹cy mo¿e 
domagaæ siê ich usuniêcia, wyznaczaj¹c Wykonawcy odpowiedni termin, pod 
rygorem póŸniejszego nie przyjêcia poprawek. Jeœli natomiast wady nie 
dadz¹ siê usun¹æ, lub ich usuniêcie wymaga³oby nadmiernych kosztów, albo 
gdy z okolicznoœci wynika, ¿e Wykonawca nie zdo³a ich usun¹æ w 
odpowiednim czasie, a wady s¹ istotne, Zamawiaj¹cy ma prawo odst¹piæ od 
umowy i naliczyæ karê umown¹ o której mowa w § 9 ust. 1 pkt c. Gdy wady 
nie s¹ istotne, Zamawiaj¹cy mo¿e ¿¹daæ odpowiedniego obni¿enia 
wynagrodzenia. Termin gwarancji i rêkojmi rozpoczyna bieg z dniem 
dokonania skutecznego odbioru koñcowego robót. Uprawnienia z tytu³u 
rêkojmi wygasaj¹ z up³ywem 12 miesiêcy od dnia dokonania odbioru. 
Uprawnienia z tytu³u rêkojmi i gwarancji jakoœci s¹ od siebie niezale¿ne w tym 
sensie, ¿e ustanowienie gwarancji nie wy³¹cza mo¿liwoœci dochodzenia przez 
Zamawiaj¹cego roszczeñ z tytu³u rêkojmi. 

7. Koniecznym warunkiem odbioru jest przekazanie dokumentu gwarancyjnego 
stanowi¹cego zapewnienie wykonawcy co do jakoœci zrealizowanych prac i 
braku wad dostarczonych obiektów, okreœlaj¹cego jednoczeœnie warunki 
serwisowania w okresie gwarancji, czasokres gwarancji oraz terminy 
usuniêcia stwierdzonych wad i usterek. Jeœli producent u¿ytego 
komponentu/urz¹dzenia/instalacji wewn¹trz obiektu ustali³ dla niego inny 
okres gwarancji, jako obowi¹zuj¹cy przyjmuje siê okres gwarancji ustalony 
przez producenta. Wadliwy, nie spe³niaj¹cy warunków siwz dokument 
gwarancyjny mo¿e stanowiæ podstawê do uznania za niespe³nione warunków 
dostawy. 

 
§ 7 

 
Udzielana gwarancja 

1. Wykonawca udzieli na przedmiot dostawy 60- cio miesiêcznej  gwarancji 
liczonej od dnia udokumentowanego odbioru.  

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiaj¹cy 
poinformuje o tym Wykonawcê na piœmie, wyznaczaj¹c mu termin do ich usuniêcia, z 
uwzglêdnieniem warunków technicznych i atmosferycznych. 

3. W przypadku nie usuniêcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiaj¹cego 
terminie, Zamawiaj¹cy ma prawo do ich usuniêcia na koszt Wykonawcy.  

4. Na wykonane prace i u¿yte materia³y podczas usuwania wad i usterek gwarancja 
biegnie na nowo od dnia odebrania robót gwarancyjnych. 
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§ 8 

Rozwi¹zanie i odst¹pienie od umowy 
1. Strony  zastrzegaj¹ sobie prawo do rozwi¹zania umowy w trybie 

natychmiastowym w przypadku nienale¿ytego wykonania warunków niniejszej 
umowy przez  jedn¹ ze stron, z podaniem jego uzasadnienia. Warunkiem 
rozwi¹zania umowy jest uprzednie wezwanie drugiej strony do zaprzestania 
naruszeñ z wyznaczeniem okreœlonego terminu. 

2. Zamawiaj¹cy mo¿e odst¹piæ od umowy je¿eli: 
a) zostanie og³oszona upad³oœæ Wykonawcy albo jego likwidacja. 
b) Wykonawca przerwa³ realizacjê zamówienia i nie realizuje go z w³asnej 

winy przez okres d³u¿szy ni¿  7 dni i naliczyæ karê umown¹ o której 
mowa w § 9 ust. 1 pkt c, 

c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przyst¹pi³ w wyznaczonym 
terminie do czynnoœci odbioru lub w trakcie tych czynnoœci odst¹pi³ od 
ich wykonywania i naliczyæ karê umown¹ o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 
c. 

 
 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zap³aci Zamawiaj¹cemu kary umowne w nastêpuj¹cych 
przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie objêtych niniejsz¹ umow¹ us³ug w 
wysokoœci 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za ka¿dy dzieñ 
opóŸnienia z przyczyn le¿¹cych po stronie Wykonawcy lub którym móg³ 
on zapobiec, po terminie, o którym mowa w § 5, 

b) za nieterminowe usuniêcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i 
usterek w wysokoœci 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za ka¿dy 
dzieñ za ka¿dy dzieñ opóŸnienia z przyczyn le¿¹cych po stronie 
Wykonawcy lub którym móg³ on zapobiec, licz¹c od dnia 
wyznaczonego na usuniêcie wad i usterek, 

c) za odst¹pienie od umowy lub jej rozwi¹zanie z przyczyn zale¿nych od 
Wykonawcy w wysokoœci 15 % wynagrodzenia umownego brutto. 
 

2. Wykonawca zap³aci ponadto Zamawiaj¹cemu kary umowne:  
a) za brak zap³aty wynagrodzenia nale¿nego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom - 1.000,00  z³ za ka¿de dokonanie przez 
Zamawiaj¹cego bezpoœredniej p³atnoœci na rzecz Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców, 

b) za nieterminow¹ zap³atê wynagrodzenia nale¿nego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom 500,00 z³ za ka¿dy dzieñ zw³oki od dnia 
up³ywu terminu zap³aty do dnia zap³aty, 

c) za nieprzed³o¿enie do zaakceptowania projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem s¹ roboty budowlane lub 
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projektu jej zmiany, w wysokoœci 1.000,00 z³otych za ka¿dy 
nieprzed³o¿ony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

d) za nieprzed³o¿enie poœwiadczonej za zgodnoœæ z orygina³em kopii 
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoœci 1.000,00  
z³otych za ka¿d¹ nieprzed³o¿on¹ kopiê Umowy lub jej zmiany,  

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiaj¹cego zmiany Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub us³ug w zakresie terminu 
zap³aty we wskazanym przez Zamawiaj¹cego terminie, w wysokoœci 
1.000,00 z³otych. 

3. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

4. Wykonawca wyra¿a zgodê na potr¹cenie kar umownych z wynagrodzenia. 
                                                                                                                                  

§ 10 
Nadzór nad realizacj¹ umowy 

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiaj¹cego jest …………………….. 
2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest   …………………………………. 
3. Zmiana osób, o których mowa powy¿ej nastêpuje poprzez pisemne 

powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treœci umowy.   
4. Ze strony Zamawiaj¹cego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 

bêdzie pe³ni³ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
……………………………………………………… 

5. Ze strony Wykonawcy funkcjê kierownika budowy sprawowa³ bêdzie 
…………………. Jako osoba pisemnie wskazana przez Wykonawcê i 
spe³niaj¹ca wymagania okreœlone w Prawie Budowlanym  

6. Do nadzoru merytorycznego nad realizacj¹ umowy Zamawiaj¹cy wyznacza 
…......................................................................................................................
......................... 

7. Oprócz w/w osób prawo do wykonywania doraŸnych kontroli zakresu 
wykonywanych prac posiadaj¹ nw. Przedstawiciele Zamawiaj¹cego: 
a) ……………. – dyrektor Gorczañskiego Parku Narodowego 
b) ……………… - zastêpca dyrektora Gorczañskiego Parku Narodowego  
c) ……………….. – leœniczy Obwodu Ochronnego 
d) ………………..-sam. referent ds. budownictwa i zaopatrzenia 
e) ………………...- starszy specjalista ds. udostêpniania GPN 
lub osoba upowa¿niona przez Dyrektora GPN 

 
 

§ 11 
 

Zabezpieczenie nale¿ytego wykonania warunków umowy 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale¿ytego wykonania umowy ( zwane w 
dalszej czêœci umowy zabezpieczeniem ) w wysokoœci 10 % ceny 
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wynagrodzenia brutto tj. ………………PLN (s³ownie 
:………………………………………………………) 

2. Zabezpieczenie nale¿ytego wykonania umowy zosta³o wniesione w formie: 
……  

3. Zamawiaj¹cy zwróci zabezpieczenie nale¿ytego wykonania umowy w 
nastêpuj¹cy sposób: 

a) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia ca³kowitego 
prawid³owego wykonania prac – potwierdzonych podpisanym przez 
strony umowy protoko³em odbioru.  

b) 30 % kwoty zabezpieczenia najpóŸniej w 15 dniu po up³ywie okresu 
rêkojmi za wady.  

 
§ 12 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzia³ania lub zaniechania 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 
pracowników, jak za w³asne dzia³ania lub zaniechania. 

2. Umowa z Podwykonawc¹ lub dalszym Podwykonawc¹ powinna stanowiæ w 
szczególnoœci, i¿: 

a) termin zap³aty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 30 dni od dnia dorêczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzaj¹cych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, us³ugi lub roboty budowlanej,  

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wy³¹cznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub us³ug, które œciœle 
odpowiadaj¹ czêœci zamówienia okreœlonego Umow¹ zawart¹ 
pomiêdzy Zamawiaj¹cym a Wykonawc¹. 
 

3. Umowa o podwykonawstwo nie mo¿e zawieraæ postanowieñ: 
a) uzale¿niaj¹cych uzyskanie przez Podwykonawcê lub dalszego 
Podwykonawcê zap³aty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zap³aty przez Zamawiaj¹cego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zap³aty przez Wykonawcê 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

  b) uzale¿niaj¹cych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcê   
   Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy  
  Wykonawcy przez Zamawiaj¹cego.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedk³ada Zamawiaj¹cemu poœwiadczon¹ za zgodnoœæ z 
orygina³em kopiê zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s¹ 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia i jej zmian.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzaj¹cy zawrzeæ umowê o podwykonawstwo, której 
przedmiotem s¹ roboty budowlane, jest obowi¹zany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przed³o¿enia 
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zamawiaj¹cemu projektu tej umowy,  i jej zmian -  przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest obowi¹zany do³¹czyæ zgodê wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treœci zgodnej z projektem umowy. 

6. Wykonawca zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Zamawiaj¹cemu 
poœwiadczonej za zgodnoœæ z orygina³em kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem s¹ dostawy lub us³ugi, oraz ich zmian. 

7. Zamawiaj¹cy dokonuje bezpoœredniej zap³aty wymagalnego wynagrodzenia 
przys³uguj¹cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawar³ 
zaakceptowan¹ przez zamawiaj¹cego umowê o podwykonawstwo, której 
przedmiotem s¹ roboty budowlane, lub który zawar³ przed³o¿on¹ 
zamawiaj¹cemu umowê o podwykonawstwo, której przedmiotem s¹ dostawy 
lub us³ugi, w przypadku uchylenia siê od obowi¹zku zap³aty odpowiednio 
przez wykonawcê, podwykonawcê lub dalszego podwykonawcê zamówienia 
na roboty budowlane. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wy³¹cznie nale¿noœci 
powsta³ych po zaakceptowaniu przez zamawiaj¹cego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem s¹ roboty budowlane, lub po 
przed³o¿eniu zamawiaj¹cemu poœwiadczonej za zgodnoœæ z orygina³em kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s¹ dostawy lub us³ugi. 

9. Bezpoœrednia zap³ata obejmuje wy³¹cznie nale¿ne wynagrodzenie, bez 
odsetek, nale¿nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpoœredniej zap³aty Zamawiaj¹cy umo¿liwi Wykonawcy 
zg³oszenie pisemnych uwag dotycz¹cych zasadnoœci bezpoœredniej zap³aty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. W przypadku dokonania bezpoœredniej zap³aty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiaj¹cy potr¹ca kwotê wyp³aconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia nale¿nego Wykonawcy. 

12. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s¹ roboty budowlane, 
bêdzie uwa¿any za zaakceptowany przez Zamawiaj¹cego, je¿eli Zamawiaj¹cy 
w terminie 14 dni od dnia przed³o¿enia mu projektu nie zg³osi na piœmie 
zastrze¿eñ. 

13. Postanowienia dotycz¹ce umów o podwykonawstwo stosuje siê odpowiednio 
do umów o podwykonawstwo. 

 
§ 13 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ umow¹ maj¹ zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

2. W³aœciwym do rozpoznania ewentualnego sporu jest S¹d w³aœciwy dla 
siedziby Zamawiaj¹cego. 

§ 14 
1. Wszelkie zmiany ustaleñ wynikaj¹cych z niniejszej umowy wymagaj¹ formy 

pisemnej w postaci aneksu i zgody obu stron, pod rygorem ich niewa¿noœci.  
2. Zamawiaj¹cy, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówieñ 

publicznych  dopuszcza zmiany umowy: 
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a. w zakresie zmiany terminu je¿eli wyst¹pi sytuacja utrudniaj¹ca lub 
uniemo¿liwiaj¹ca terminowe wykonywanie us³ugi, której uprzednio nie 
mo¿na by³o przewidzieæ, w szczególnoœci w przypadku: 

i. klêsk ¿ywio³owych na obszarze wykonywanych prac, 
ii. d³ugotrwa³ych opadów deszczu i/lub wiej¹cych wiatrów         

uniemo¿liwiaj¹cych bezpieczne wykonywanie prac 
b. w zakresie zmiany podwykonawcy. Je¿eli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powo³ywa³ siê, na zasadach okreœlonych w art. 26 ust. 2b, w celu 
wykazania spe³niania warunków udzia³u w postêpowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowi¹zany wykazaæ 
zamawiaj¹cemu, i¿ proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spe³nia je w stopniu nie mniejszym ni¿ wymagany w 
trakcie postêpowania o udzielenie zamówienia. 

c. W zakresie zmiany sposobu spe³nienia œwiadczeñ na skutek zmian 
technologicznych spowodowanych w szczególnoœci nastêpuj¹cymi 
okolicznoœciami: 

i. pojawienie siê na rynku materia³ów lub urz¹dzeñ nowszej 
generacji pozwalaj¹cych na zaoszczêdzeniu kosztów realizacji 
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, 

ii. pojawienie siê nowszej technologii wykonania zaprojektowanych 
robót pozwalaj¹cej na zaoszczêdzenie czasu realizacji inwestycji 
lub kosztów wykonywanych prac, jak równie¿ kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

iii. wyst¹pienia braków lub wad w dokumentacji o której mowa w § 1 
ust. 2 umowy. 

d. w zakresie zmiany osób realizuj¹cych umowê i wskazanych w ofercie 
Wykonawcy, w przypadku: 

i. nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków lub wykonywania ich w 
sposób nienale¿yty na ¿¹danie Zamawiaj¹cego. Wykonawca 
zobowi¹zany jest w terminie wskazanym przez Zamawiaj¹cego 
zapewniæ realizacjê umowy przez osoby spe³niaj¹ce wymagania 
okreœlone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

ii. zdarzeñ losowych na wniosek Wykonawcy. Wykonawca 
zobowi¹zany jest w terminie wskazanym przez Zamawiaj¹cego 
zapewniæ realizacjê umowy przez osoby spe³niaj¹ce wymagania 
okreœlone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

e. w zakresie zasad wyp³aty wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana ta 
wynika z koniecznoœci prawid³owego rozliczenia przyznanego 
Zamawiaj¹cemu dofinansowania.  

3. Umowê sporz¹dzono w 3 egzemplarzach – 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla 
Zamawiaj¹cego. 
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 podpisy Zamawiaj¹cego                                             podpis Wykonawcy 
 
 
 
           


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11

