
ZRI.271.8.2022   „Budowa drogi w Gościęcinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie rozbudowy sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej I etap”. 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji pn.:  „Budowa drogi w Gościęcinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie rozbudowy sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej I etap”. przedkładam/y niniejszą ofertę  

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA PAWŁOWICZKI 

ul. Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki 

NIP: 749-20-90-750, REGON: 531412964 

e-mail: inwestycje@pawlowiczki.pl, tel.:  77/ 403-64-73 

WYKONAWCA: 

 Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:   

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP 

    

    

 

DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:  

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres korespondencyjny/skrzynki ePUAP/ e-mail] 

Osoba do kontaktów  

Adres korespondencyjny  

Nr telefonu  

Adres skrzynki ePUAP  

Adres e-mail  

 

OŚWIADCZENIA  

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1)  zapoznałem(liśmy) się z SWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz 

przyjmuję(emy) warunki w nich zawarte; 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. 
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),  

z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.  
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2)  gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnieniami 

do SWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami; 

3)  w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4)  składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia]3; 

5) nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia; 

6) uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą w terminie wskazanym w SWZ 

7) wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w SWZ; 

8) akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w wzorze umowy; 

9) oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, 

10) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

11) zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podmiotowi, jako 

podwykonawcy, udostępniającemu swoje zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Lp.  

Nazwa podwykonawcy 

Część zamówienia/zakres prac 

wykonywanych przez 

podwykonawcę 

1   

2   

Uwaga: 

W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, część zamówienia/zakres prac winien być tożsamy z zobowiązaniem do 

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

12) zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom, na których zdolnościach wykonawca nie polega, 

następujące części zamówienia: 

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia 

1   

2   

                                                 
3 niepotrzebne skreślić 
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Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ 

i gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz 

zmiany jej treści. 

 

Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty wynosi…………………...........................................……………………………zł   

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

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………), 

w tym podatek VAT …… % w kwocie ..................................................................... zł  

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

 

Oświadczamy, że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu 

do następujących towarów lub usług4: 

 

…………………………………………………………………………………....  

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie  

będzie prowadzić do jego powstania 

 

o wartości …………………… PLN bez kwoty podatku VAT,  

kwota podatku od towarów lub usług wynosi ……………….. PLN (...%) 

 

KRYTERIUM „Okres gwarancji”  

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  „Budowa drogi w Gościęcinie wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej I etap”, oświadczam 

(oświadczamy), że deklarujemy udzielenie gwarancji na przedmiot umowy na następujący okres: 

        

       

 

 

Na podstawie art.. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) 

wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

podmiotowe środki dowodowe, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 

oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 

                                                 
4 Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. mechanizm podzielonej 
płatności) zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
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Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przechowywane przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 

ust. 1 Pzp i potwierdzam ich prawidłowość i aktualność.5 

Nazwa postępowania 

Numer postępowania 

(oznaczenie sprawy, do 

której dokumenty 

zostały dołączone) 

Rodzaj oświadczeń lub dokumentów 

(znajdujących się w posiadaniu 

zamawiającego). 6 

 

 

 

  

 

Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców* (zaznaczyć odpowiedni prostokąt) 

Wykonawca jest:  

 *   Mikroprzedsiębiorstwem   

 *   Małym przedsiębiorstwem    

 *   Średnim przedsiębiorstwem      

 *  Jednoosobowa działalność gospodarcza 

 *  Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

 *  Inny rodzaj 

 

Wykonawca nie jest:  

 *   żadnym z ww. przedsiębiorstw   

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 

i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów EUR. 

                                                 
5 należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia 
lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp 
6 Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), które 

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 Pzp. 
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Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  

 

Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez   Wykonawcę(ów): 

……………..………………….……………….       

……………..………………………….……….       

……………..………………………….……….       

 

 

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

Miejscowość / Data 

………………………….……………………………………… 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                    Miejscowość, data 

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

 Pieczęć Wykonawcy 

 

„Budowa drogi w Gościęcinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej i deszczowej I etap”. 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU, 

O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 

 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie VIII Specyfikacji 

Warunków Zamówienia.  

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie: 

- art. 108 ust. 1  Ustawy PZP; 

- art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Ustawy PZP. 

3. Informacja na temat podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby (JEŻELI DOTYCZY) 

Informuję, że podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega wykluczeniu na 

podstawie: 

- art. 108 ust. 1 Ustawy PZP; 

- art. 109 ust. 1 pkt 4,5, 7 Ustawy PZP.  

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

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie tych faktów, o których mowa w SWZ znajdują się w formie 
elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy 
zaznaczyć): 

    https://prod.ceidg.gov.pl              https://ems.ms.gov.pl 
 

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

https://prod.ceidg.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
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                                                                                   podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania  

                                                                               oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

4. Informacja na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje (JEŻELI DOTYCZY) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału w postępowaniu określone 

w punkcie VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie: 

- art. 108 ust. 1 Ustawy PZP; 

- art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Ustawy PZP.  

 

 

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

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

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

Miejscowość, data 

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

 Pieczęć Wykonawcy 

 

„Budowa drogi w Gościęcinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej i deszczowej I etap” 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia 

 

W imieniu ……………………………………………………......................................................................…………………………………… 

                             (wpisać nazwę i adres podmiotu) 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów przy wykonywaniu zamówienia pn.:  

„Budowa drogi w Gościęcinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej i deszczowej I etap” 

do dyspozycji Wykonawcy  

 

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

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby) 

 

Oświadczam, iż:  

a) udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:  

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

określenie zasobu – sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna i zawodowa (wiedza  

i doświadczenie), osoby (potencjał kadrowy)  

obejmującym:………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

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

(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w SWZ, przez udostępniane 

zasoby)  

 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego będzie następujący:  
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………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

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

 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:  

 

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

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

 

 

 

 

 

 …………………………………….. 

 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszego oświadczenia w imieniu podmiotu na zasoby, 

którego powołuje się Wykonawca 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

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

Miejscowość, data 

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

 Pieczęć Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Budowa drogi w Gościęcinie wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej I etap” , w trybie art. 108 ust. 1 

pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/my, że: 

 należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o której mowa 

w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty: * 

 

Lp. Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej 

1  

2  

 

 nie należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Pzp *. 

 

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat. 

 

Uwaga: w przypadku kiedy Wykonawca oświadczy, że należy do tej samej grupy kapitałowej winien złożyć 

niniejsze oświadczenie wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 

 

 

 

 ………………………….……………………….. 

 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów).  
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych  

 

 

Wykonawca: 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

składając ofertę na: 

„ przedkładam/y następujący wykaz wykonanych robót budowlanych: „Budowa drogi w Gościęcinie wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej I etap” 

 

Lp. 

 

Rodzaj robót - zakres rzeczowy 

robót,  

miejsce wykonania robót 

 

Wartość 

wykonanych robót 

Data wykonania  

(data rozpoczęcia                 

i zakończenia) 

Podmiot, na rzecz którego 

roboty te zostały wykonane 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

  

(..)     

 

Uwaga: należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.          ………………………………………… 

( podpis wykonawcy ) 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

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

Miejscowość, data 

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

  Pieczęć Wykonawcy 

 

WYKAZ OSÓB 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Budowa drogi w Gościęcinie wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej I etap”,   oświadczam (oświadczamy), 
że w celu oceny spełniania warunku określonego w SWZ wykazuję/emy następujące osoby:  

 
 

Imię i nazwisko                                       Kwalifikacje zawodowe 
Podstawa 

dysponowania osobą 

1 2 3 

……………………… 
 

- kierownik budowy do kierowania robotami w specjalności  
instalacyjnej0= * 

dysponuję* 
 
 

będę dysponował* 
 

 
 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

Uwaga: 

1) Przez stwierdzenie „dysponuję” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą (umowa z 
zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, 
zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą). 

2) Przez stwierdzenie „będę dysponował” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić 
swój potencjał kadrowy.  

………………………….……………………….. 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania  

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).  
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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  

Numer umowy ...................../.................... 

zawarta w dniu .............................. w ..............................................  

pomiędzy: 

Gminą Pawłowiczki 

47-280 Pawłowiczki, ul. Plac Jedności Narodu 1 

posiadającą: NIP: 749-20-90-750  

reprezentowaną przez: Jerzego Treffon – Wójta Gminy Pawłowiczki 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

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

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

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

zwany dalej Wykonawcą 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, na roboty budowlane pn.: 

„Budowa drogi w Gościęcinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej i deszczowej I etap”Postępowanie przeprowadzono zostało na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - dalej p.z.p. 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy i zasady realizacji 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie roboty budowlanej dla Zamawiającego, polegającej na  
„Budowa drogi w Gościęcinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej i deszczowej I etap” 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP. 

3. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr ........... do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część. 
4. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące w postępowaniu 

zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), w tym dokumentacja projektowa, na którą składają 
się:  
1) opis przedmiotu zamówienia; 
2) STWiOR; 

5. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są 
współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji 
zamówienia.  

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca może przystąpić do robót budowlanych dopiero po protokolarnym przejęciu placu 
budowy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji 
projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą na skutek zaniechania zawiadomienia 
Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.  

Bezpieczeństwo i organizacja budowy 

4. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy 
wobec Zamawiającego i osób trzecich.    

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych 
obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

6. Wykonawca: 

1) Przygotuje zaplecze budowy z oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu inwestycji (jeśli 
dotyczy) 

2) Sporządzi lub zapewni sporządzenie, po podpisaniu umowy ale przed rozpoczęciem budowy, 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy prawo 
budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzaju robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i dostarczy go Zamawiającemu.  

3) Zabezpieczy inne nadzory jednostek zewnętrznych, w przypadku kiedy to będzie konieczne. 

7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym 
przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego 
miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.  

8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 
pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.  

Materiały 

9.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie 
nowych I-go gatunku: 

1) Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy Prawo 
Budowlane; 

2) Materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową; 

3) W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić 
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca 
wykona na własny koszt; 

4) Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw 
jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji 
Zamawiającego  przed ich wbudowaniem. 

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać 
go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót. 

Gwarancja i rękojmia 
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11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy 
ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność. 

12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ..…. miesięcy na wykonane roboty 
budowlane. Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
a w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę okres gwarancji 
na wykonane przez niego roboty budowlane, rozpoczyna swój bieg od daty odstąpienia, wniesionego 
w formie pisemnej. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót 
oraz za wady i awarie powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi. 

14. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 
dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O 
dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem. 

15. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza 
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 

16. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych 
robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.  

17. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

Odbiory 

18. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających  
i ulegających zakryciu z 4 dniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym ich sprawdzenie przez 
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, Zamawiającego zobowiązany będzie 
odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego na własny koszt. 

19. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru 
końcowego i zawiadomi  o tym pisemnie Zamawiającego. 

20. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza; 

1) operat powykonawczy, który musi zawierać: 

a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika 
budowy i Inspektora nadzoru (jeśli został ustanowiony), 

b) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z dokumentacją, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane 
przez autora projektu i Inspektora nadzoru (jeśli został ustanowiony), oraz, że teren 
budowy został uprzątnięty – 2 egz., 

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie 
ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egz. 

21. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 20 
niniejszego paragrafu. 

22. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 5 dni, licząc od daty rozpoczęcia 
odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.  

23. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 

1) nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,  

2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót lub 
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej 
przedmiotu umowy. Odbiór robót z wadami nie nadającymi się do usunięcia może nastąpić 
wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o trwałości przedmiotu umowy 
potwierdzonej przez Zamawiającego. 
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24. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nieukończenia prac lub wad, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego 
stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia. 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia 
umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy całość dokumentacji technicznej, niezbędnej 
do należytego wykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego uregulowania należności za wykonany przedmiot 
umowy. 

§ 4 
Czas trwania umowy 

Termin rozpoczęcia robót  …………………………………r.  

Termin zakończenia robót ustala się do dnia 31. 10. 2022 r. 

§ 5 
Osoby upoważnione do realizacji umowy 

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:  

- Wojciech Grzeszczak – Inspektor Nadzoru  

- Teobald Gocz – Kierownik Referatu ZRI 

telefon do kontaktu: 77 403 64 73 , e-mail; inwestycje@pawlowiczki.pl 

Wykonawcę reprezentować będzie: 

- ................................................... (dane osoby) 

telefon do kontaktu: ...................................................  

e-mail: ...................................................  

§ 6 
Wartość umowy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie robót będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe to jest: ……………….  złotych netto (słownie: ………………………………………………………….)  plus 
podatek VAT     w kwocie:  ……………..…………złotych (słownie: 
……………………………………………………………….)    łącznie:………………..  złotych brutto (słownie: 
………………………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie składniki cenotwórcze. 
 

§ 7 
Warunki płatności 

1. Zapłata końcowa nastąpi przelewem w terminie do 21 dni licząc od dnia                                                                                                                                                              
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doręczenia Zamawiającemu  prawidłowo wystawionej faktury wraz  z protokołem odbioru robót 
z kompletnymi dokumentami odbiorowymi. Dopuszcza się fakturowanie częściowe zgodnie z ustalonym 
wcześniej harmonogramem. 

2. Faktury elektroniczne należy przesłać na adres : faktury@pawlowiczki.pl                                                                                 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 8 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 
1) zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie w wysokości 0,1 % wartości brutto 

zamówienia za każdy dzień zwłoki,  
2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek 
w wysokości 0,5%  wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

3) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o 
podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1.000 zł.  

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto określonego  w § 6 ust. 1 umowy 

5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za 
każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1000,00 zł.  

6) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na 
usunięcie wad; 

7) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy pracowników wskazanych w § 11 ust. 1 w wysokości 1.000,00 
zł. za każdego niezatrudnionego pracownika, za każdy miesiąc niezatrudnienia. 

8) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których 
mowa w § 14 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych 
od Zamawiającego), w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 
1, 

9) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki 
2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto określonego  w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po 
terminie, w którym odbiór miał być zakończony. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość 
poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 

4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty 
z dowolnej faktury Wykonawcy. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1. 
  
                                                                                      § 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie, co stanowi kwotę ...................................... PLN, słownie: 
........................................................................... złotych, w formie ............................................. . 
2.  Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie 
zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane.  
3.  Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę 

mailto:faktury@pawlowiczki.pl
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...................................... (nie przekraczającą 30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie później niż 
w 15 - tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  
4.  Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie,  przekracza  5  lat,  zabezpieczenie  
w pieniądzu  wnosi  się  na  cały  ten  okres,  a zabezpieczenie  w  innej  formie  wnosi  się  na  okres  nie  
krótszy  niż  5  lat,  z  jednoczesnym zobowiązaniem  się  Wykonawcy  do  przedłużenia  zabezpieczenia  
lub  wniesienia  nowego zabezpieczenia  na  kolejne  okresy.  W  przypadku  nieprzedłużenia  lub  
niewniesienia  nowego zabezpieczenia  najpóźniej  na  30  dni  przed  upływem  terminu  ważności  
dotychczasowego zabezpieczenia  wniesionego  w  innej  formie  niż  w  pieniądzu,  Zamawiający  zmienia  
formę  na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
Wypłata, o której  mowa  w  poprzednim  zdaniu,  następuje  nie  później  niż  w ostatnim  dniu  ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.  

§ 10 
Zmiany umowy  

1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa:  
1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być 
dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je przypadku, gdy 
proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki 
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny 
zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji 
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego; 
2) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych w stosunku do 
przewidzianych  w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania 
przedmiotu umowy; 
3) gdy zajdzie konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
4) w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT, 
5) w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy,  tj.: 
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi i innymi w szczególności: 

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, sytuacje kryzysowe 
wywołane COVID – 19, bądź inne choroby zakaźne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość 
wykonania robót; 
- warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia. 
c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  
zachowania należytej staranności.  
6) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian materiałowych, w sytuacji, gdy:  
a)   spowodują obniżenie kosztów  ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację 
i konserwację  wykonanego przedmiotu umowy;  
b)  wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany   
obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia).  
c) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych    
w ofercie  w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia 
oferowanego. 

2. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne 
oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy. 
3. Rozliczenie robót zamiennych lub dodatkowych o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3) następuje 
w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku 
braku  w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub  urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny 
z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. opolskiego lub udokumentowaną najniższą 
cenę z trzech porównywalnych cen  z hurtowni z tymi materiałami. 
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 11 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę:    
 Osoby wykonujące wszystkie prace fizyczne związane z robotami budowlanymi,  
 Operatorzy sprzętu, 

2. 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 ustępie 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę,  
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
4) innych dokumentów,  

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

§ 12 
Regulacje związane z podwykonawstwem 

W związku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowiązek: 
1) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, 

oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, i jej 
zmian;  

2) wskazania terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 
i do jej zmian;  

3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;  

2.  W przypadku, gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga zawarcia umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane, zawieranych przez Wykonawców, podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, Zamawiający stawia następujące wymogi: 
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

2) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 

3) Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza 
pisemnie zastrzeżenia do tego projektu; 

4) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżenia do otrzymanego projektu umowy 
o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego; 

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych 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; 

6) Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, zgłasza w 
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane; 

7) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy. 
8) Wykonawca do każdej umowy zawartej z podwykonawcą zobowiązany jest wpisać zastrzeżenie, 

że do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

9) Postanowienia pkt 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty (kopii przelewów 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem)  wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 3 
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Zamawiający dokonuje 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. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, 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. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy  
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

9. W przypadku nie zgłoszenia 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. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust.4 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia   z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

 

§ 13 
Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  
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2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,  
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. 
i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.  

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

§ 14 
Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla siedziby 
Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 
prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie 
jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy 
pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną 
korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn.zm.).  

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego 
jeden dla Wykonawcy.  

 

........................................... ......................................... 
(Wykonawca)  (Zamawiający) 

 

 

 

 


