
 

 

 

 

 

 

 
                                                   
     Załącznik Nr 4 
 

U  M  O  W  A     (Projekt) 
 

zawarta dnia ………………… roku pomiędzy Caritas Diecezji Legnickiej  
(REGON: 040018322, NIP: 6911264161), w imieniu którego działa Zarząd Caritas  
z siedzibą w Legnicy przy ul. Stefana Okrzei 22, reprezentowany przez:  
 

ks. Roberta Serafina – Dyrektora Caritas Diecezji Legnickiej, 
 

 

zwanym dalej „Inwestorem” 
  a 

…………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową", została zawarta w wyniku 
udzielenia zamówienia w trybie przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn zm.)  o 
którym mowa w art. 701 – 705 ww. ustawy. 

2. Inwestor informuje, iż niniejsza umowa jest zawarta w ramach realizacji projektu pn.:  
,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków należących do Caritas 
Diecezji Legnickiej" współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

                                                             
 § 1 

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków należących do Caritas Diecezji Legnickiej w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, będącą integralną 
częścią niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany w następujących obiektach (stanowiących 
jednocześnie podział na następujące zadania): 
1) Zadanie 1 - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Diecezji Legnickiej z siedzibą:  

ul. Żeromskiego 2, 58-500 Jelenia Góra, 
2) Zadanie 2 - Caritas Diecezji Legnickiej z siedzibą: ul. Okrzei 20-22, 59-220 Legnica 
3) Zadanie 3 - Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin" Caritas Diecezji 

Legnickiej z siedzibą: ul. Poselska 14-16, 59-220 Legnica, 
4) Zadanie 4 - Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy i dom Księży 

emerytów z siedzibą: ul. Grabskiego 19, 59-220 Legnica, 
5) Zadanie 5 - Dom Świętego Józefa z siedzibą: ul. Poselska 24, 59-220 Legnica, 
6) Zadanie 6 - Dom Kanclerza z siedzibą: ul. Konopnicka 1, 59-220 Legnica. 

3. Przedmiot umowy realizowany będzie w dwóch etapach: 
1) Etap I – obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla planowanej 

inwestycji dla wszystkich budynków objętych inwestycją/przedsięwzięciem (o których 



 

 

 

 

mowa w ust. 2 umowy) oraz uzyskanie prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na 
budowę i zatwierdzającej projekt budowlany lub stosowne głoszenie robót oraz wszelkich 
innych niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji 
inwestycji, 

2) Etap II – obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz 
dostawę niezbędnego wyposażenia. 

4. Przedmiot umowy obejmuje: 
1) w ramach Etapu I m. in.: 

a) wykonanie Projektu budowlanego – pełno branżowego, opracowanego  
w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane, wraz z innymi opracowaniami 
wymaganymi dla uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany  
i udzielającej pozwolenia na budowę (w tym np. plan BIOZ, itd.), 

b) wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do dokonania zgłoszenia robót 
budowlanych - w przypadku braku obowiązku uzyskania pozwolenia  
na budowę na określony zakres robót. 

c) opracowanie, skompletowanie i złożenie do właściwego organu kompletnego Wniosku 
o Pozwolenie na Budowę (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami), a następnie 
pozyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora Pozwolenia na Budowę i/lub opracowanie, 
skompletowanie i złożenie do właściwego organu kompletnego zgłoszenia robót 
budowlanych, 

d) wykonanie ekspertyz przyrodniczych, 
e) opracowanie, skompletowanie i złożenie do właściwych organów wszystkich innych 

niezbędnych wniosków o pozwolenia i decyzje wymagane do skompletowania 
Wniosku o Pozwolenie na Budowę/ zgłoszenia robót budowlanych, jak też pozyskanie 
w imieniu i na rzecz Inwestora takich pozwoleń i decyzji. Wykonawca wystąpi  
i pozyska przy tym w imieniu i na rzecz Inwestora wszelkie wymagane zgodnie 
z prawem polskim i UE opinie, ekspertyzy i uzgodnienia niezbędne do uzyskania 
Pozwoleń na Budowę oraz niezbędne do uzyskania decyzji i pozwoleń 
poprzedzających Pozwolenie na Budowę/zgłoszenie robót budowlanych w tym 
niezbędnych uzgodnień z konserwatorem. 

f) opracowanie i skompletowanie wniosków oraz pozyskanie przez Wykonawcę  
w imieniu i na rzecz Inwestora wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim i 
UE uzgodnień, opinii pozwoleń, decyzji administracyjnych, w tym  
w szczególności pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane).  

g) wykonanie Dokumentacji wykonawczej (projekty wykonawcze) dla celów realizacji 
robót. Projekty techniczne wykonawcze, stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb 
wykonawstwa Projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z 
uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz warunków 
określonych w opiniach i uzgodnieniach, jak również zgodnie wymaganiami 
Zamawiającego, 

h) opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego, 
i)    opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz kosztorysów szczegółowych dla zakresu robót objętych 
przedmiotem zamówienia. Suma kwot wynikająca z w/w kosztorysów, powiększona o 
właściwy podatek, musi odpowiadać wartościom podanym w harmonogramie-
rzeczowo – finansowym oraz ofercie. 

2) w ramach Etapu II m. in.: 
a) Wykonanie prac przygotowawczych i pomocniczych: 

i. zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, ogrodzenia, dróg 
dojazdowych, urządzeń p.poż. i BHP. 

ii. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przed etapem wykonawstwa, na etapie 
wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej (jeśli dotyczy). 

iii. prace wymagane do przygotowania terenu na zewnątrz danego budynku. 
b) Wykonanie robót budowlanych oraz wykończeniowych obiektu, w tym między innymi 

wykonanie: 



 

 

 

 

i. Wymiany drzwi zewnętrznych, 
ii. Ocieplenia ścian zewnętrznych w gruncie, 
iii. Ocieplenia stropodachu, 
iv. Ocieplenia dachu, 
v. Wymiany okien oraz okien połaciowych, 
vi. Montażu pomp ciepła, 
vii. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, montaż paneli fotowoltaicznych. 

c) Wykonanie Dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną wykonanych obiektów i infrastruktury technicznej. 

d) Przekazanie instrukcji dotyczących poszczególnych instalacji, maszyn i urządzeń. 
e) Wykonanie kompletnej dokumentacji a także opracowanie, skompletowanie i 

złożenie do właściwego organu (jeśli będzie wymagane)) kompletnego Wniosku 
o Pozwolenie na użytkowanie (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami), a 
następnie pozyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowani. 

5. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu umowy zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy 
oraz audyty energetyczne stanowiące załączniki Nr 5 do „Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia” (zwanej dalej SIWZ), udostępniony przez Inwestora na jego stronie 
internetowej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, stanowią integralną 
część niniejszej umowy. 

 

§ 2 
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy w ramach przygotowania dokumentacji 

projektowej 
 

1. Opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1  
i ust. 4 pkt 1 winno być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym,  
o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami, normami  
i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Inwestorowi. 

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 
1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 
inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane – tj. m. in. uzyskanie, przed 
rozpoczęciem opracowywania dokumentacji projektowej, formalnego uzgodnienia  
z Inwestorem materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań technologicznych 
oraz bieżących konsultacji z Inwestorem (na każdym etapie opracowania 
dokumentacji projektowej), 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej 
decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej 
we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne 
uzgodnienia, 

4) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 
zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych 
opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, 
opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych 
objętych niniejsza umową. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy 
zobowiązuje się każdorazowo na żądanie Inwestora do pełnienia nadzoru autorskiego 
zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością, w 
zakresie opisanym w ust. 5. 



 

 

 

 

5. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta 
wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do 
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 
1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Inwestora, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach 
realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości 
powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

3) uzgadniania z Inwestorem możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych 
powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru, 

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy 
robót budowlanych, 

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności 
wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i 
problemów powstałych w toku robót budowlanych, 

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 
projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta - dokonywanie stosownych zmian. 

6. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o 
których mowa w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o 
których mowa w ust. 5 pkt. 7) nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

7. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w 
dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również 
do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje 
formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na celu 
uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

8. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych 
oświadczeń Wykonawca przenosi na Inwestora zarówno własność nośników, na których 
Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie prawa majątkowe do 
Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności: 
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w 

całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej 
dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu 
cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także 
wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Inwestora, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 
telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w 
szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także 
jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej 
bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu 
działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji 
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 
które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową 

6) Inwestor ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych 
usług projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy 
też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową. 



 

 

 

 

9. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej 
(„Projektant/Projektanci") upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu 
Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz 
wyraża/wyrażają zgodę na wykonywanie przez Inwestora autorskich praw osobistych do 
Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 
2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji. 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 
5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 
6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Inwestora 
związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu 
zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań 
promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia 
usunięcia wad 

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Inwestora prawo do 
wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których 
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn zm.), jakimi 
będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które 
powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń 
z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom 
trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których 
mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od 
osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także 
uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień 
ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Inwestora naruszać będzie 
autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie 
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Inwestora na zaspokojenie roszczeń tych 
osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Inwestor poniesie w związku z 
wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Inwestora z Dokumentacji 
projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

15. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 
terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy. 

16. Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz ich szczegółowy zakres 
określone są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wszystkie przekazywane dokumenty 
w formie elektronicznej, wytworzone przez Wykonawcę muszą posiadać możliwość 
edytowania, drukowania i zapisywania. Wymóg ten nie dotyczy uzgodnień, decyzji itp. 
uzyskanych przez Wykonawcę od odpowiednich władz, organów. Wersja elektroniczna 
Dokumentacji Projektowej zostanie przekazana w formie zapisu na płytach CD/DVD lub 
innym nośniku akceptowanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. 



 

 

 

 

17. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 
1) przedstawienia na wezwanie Inwestora informacji o stanie zaawansowania prac 

projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania; 
2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Inwestora, związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy 

 
§ 3 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy w ramach realizacji robót budowlanych 
 

1. Obowiązki Wykonawcy: 
 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy, 
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami, 

2) wykonanie na swój koszt wszelkich robót tymczasowych, umożliwiających wykonanie 
przedmiotu umowy, 

3) protokolarnego przejęcie terenu budowy (odrębnie dla każdego zadania, o którym 
mowa w § 1 ust. 2 umowy). Inwestor protokolarne przekazanie Wykonawcy placu 
budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia odebrania 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 lit a-e) – 
odrębnie dla każdego zadania o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, na podstawie której 
Inwestor będzie miał prawo do realizacji określonych robót na swoich. 

4) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz kierowników 
branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru 
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w 
wykazie osób złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) 
posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika 
budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Inwestorowi, 
najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu 
przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 
przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników branżowych, 

5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Inwestora (Rady budowy będą odbywać 
się w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc), 

6) zapewnienie sprawowania kierownictwa robót przez kierowników branżowych 
posiadających stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy, aż do końcowego odbioru przedmiotu umowy, 

7) ścisła współpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, 

8) wykonywanie robót: 
a) w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 

umowy, 
b) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami Prawa budowlanego 

i ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 
c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem należytej staranności w ich 

wykonaniu,  
9) sporządzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczęciem robót 1 egz. „planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) - jeżeli dotyczy, 

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem 
przepisów BHP, w tym użytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy  
i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie 
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych  
z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

11) naprawa ewentualnych zniszczeń powstałych przy prowadzeniu robót – przywrócenie  
do stanu pierwotnego,  



 

 

 

 

12) dostarczenie materiałów oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, 

13) wykonywanie poleceń Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru 
inwestorskiego w zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy pod względem  
jakości, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  przepisów prawa budowlanego i sztuki 
budowlanej, 

14) utrzymanie czystości i porządku, zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie 
przepisów BHP,  

15) z uwagi na fakt, iż Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. 
zm.) poddanie odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego i 
innych) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie powstałych 
odpadów do unieszkodliwienia na swój koszt, przy czym: 

a) wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej  
inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się  
do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu 
Wykonawcy, 

b) wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu  
z placu rozbiórki, 

c) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inwestorem sposób wykorzystania 
materiałów z odzysku, 

d) Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  
z przedstawicielami Inwestora, 

e) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający 
użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające 
z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności,  
z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności, 

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montażowe oraz rozbiórkowe, należy 
prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 
przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

g) do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 
Wykonawcy, 

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy  
poza terenem planowanej inwestycji, 

16) ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstałe  
na terenie budowy lub w związku z realizacją przedmiotu umowy, od czasu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

17) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu, porządku, ochrony znajdujących się  
na terenie urządzeń i sprzętu oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, 

18) uporządkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego  
po zakończeniu robót budowlanych, 

19) zapewnienie niezbędnego oprzyrządowania, potencjału osobowego oraz materiałów 
wymaganych do przeprowadzenia badania jakości robót oraz uzyskania protokołów 
wymaganych przepisami do odbioru na własny koszt, 

20) użycie do realizacji przedmiotu umowy materiałów posiadających deklarację zgodności  
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,                                 

21) Prowadzenie dziennika budowy oraz opracowanie i przekazanie Inwestorowi 
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, 
aprobatami technicznymi, wynikami prób i badań, protokołami, inwentaryzacji geodezyjnej 
jak i kopii wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym 
organom przy realizacji przedmiotu umowy, 

22) zgłoszenie zakończenia robót w trybie przewidzianym w niniejszej umowie, 



 

 

 

 

23) udział w czynnościach odbiorowych wykonanych robót. 
 

2. Obowiązki Inwestora: 
1) przekazania terenu budowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu do dnia odbioru robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 
3) uczestniczenie w czynnościach odbioru robót objętych niniejszą umową.  

 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji inwestycji opłaconej 
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu umowy na sumę ubezpieczeniową, 
stanowiącą co najmniej równowartość 1/3 łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 umowy. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca 
przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany  
na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem 
zapłaty kar umownych w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Postanowienia 
ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia Inwestorowi poświadczonych za zgodność z oryginałem 
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o których mowa w ust. 1.  

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
Inwestor nie przekaże Wykonawcy placu budowy do czasu przedłożenia tych 
dokumentów.  

5. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie 
obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Inwestora. 
7. W przypadku niezłożenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3 

Inwestor wezwie Wykonawcę do ich przedłożenia w wyznaczonym terminie  
- z zastrzeżeniem ust. 4. 

8. W przypadku nieprzedłożenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa 
w ust. 1, w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo 
do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty upływu terminu 
określonego w wezwaniu. 

§ 5 
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 maja 2022 r. 
2. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi Inwestorowi 

do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy (w oparciu o kalkulację ceny wskazaną 
w ofercie). Harmonogram, o którym mowa powyżej musi uzyskać pisemną akceptację 
Inwestora/Inżyniera Kontraktu. Inwestor/Inżynier Kontraktu dokona zatwierdzenia lub 
wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia 
harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy  
w zależności od faktycznego postępu prac oraz wpływu tego postępu na powiązania  
z innymi robotami. Każda zmiana Harmonogramu, dotycząca wydłużenia terminu 
realizacji określonego zakresu prac lub przesunięcia finansowe pomiędzy 
określonymi pozycjami wymaga akceptacji Inwestora. 

4. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia Inwestorowi  
przez Wykonawcę zakończenia robót, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okoliczności 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu na ww. zgłoszeniu. Zgłoszenie 
zakończenia robót potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego/ Inżyniera 
Kontraktu stanowi dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót. Data 
dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia robót staje się terminem wykonania 



 

 

 

 

umowy, jeżeli protokół odbioru końcowego robót potwierdza wykonanie robót objętych 
umową (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia  zakończenia robót przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego/ Inżyniera Kontraktu na ww. zgłoszeniu Inwestor uzna za 
nieskuteczne zgłoszenie zakończenia robót - w przypadku braku zlecenia  
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
przedmiotowych robót budowlanych obowiązuje tylko pisemne zgłoszenie zakończenia 
robót.  

§ 6 
1. Za wykonanie zakresu objętego niniejszą umową Inwestor zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości brutto ..……………………………………… zł 
(słownie złotych: ………………………………………………………) przy czym za wykonanie: 
1) Zadania 1 (Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Diecezji Legnickiej): 

a) Etap I (opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej) - ……………….. zł netto, do 
którego dolicza się podatek VAT w wysokości …..%, co stanowi łącznie kwotę brutto 
…………… zł, 

b) Etap II (wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostawa niezbędnego 
wyposażenia wg określonego zakresu wynikającego z załącznika Nr 6 do SIWZ – 
dotyczących określonego zadania) - ……………….. zł netto, do którego dolicza się 
podatek VAT w wysokości …..%, co stanowi łącznie kwotę brutto …………… zł, 

2) Zadania 2 (Caritas Diecezji Legnickiej): 
a) Etap I (opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej) - ……………….. zł netto, do 

którego dolicza się podatek VAT w wysokości …..%, co stanowi łącznie kwotę brutto 
…………… zł, 

b) Etap II (wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostawa niezbędnego 
wyposażenia wg określonego zakresu wynikającego z załącznika Nr 6 do SIWZ – 
dotyczących określonego zadania) - ……………….. zł netto, do którego dolicza się 
podatek VAT w wysokości …..%, co stanowi łącznie kwotę brutto …………… zł, 

3) Zadania 3 (Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin" Caritas Diecezji 
Legnickiej): 
a) Etap I (opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej) - ……………….. zł netto, do 

którego dolicza się podatek VAT w wysokości …..%, co stanowi łącznie kwotę brutto 
…………… zł, 

b) Etap II (wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostawa niezbędnego 
wyposażenia wg określonego zakresu wynikającego z załącznika Nr 6 do SIWZ – 
dotyczących określonego zadania) - ……………….. zł netto, do którego dolicza się 
podatek VAT w wysokości …..%, co stanowi łącznie kwotę brutto …………… zł, 

4) Zadania 4 (Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy i dom Księży 
emerytów): 
a) Etap I (opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej) - ……………….. zł netto, do 

którego dolicza się podatek VAT w wysokości …..%, co stanowi łącznie kwotę brutto 
…………… zł, 

b) Etap II (wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostawa niezbędnego 
wyposażenia wg określonego zakresu wynikającego z załącznika Nr 6 do SIWZ – 
dotyczących określonego zadania) - ……………….. zł netto, do którego dolicza się 
podatek VAT w wysokości …..%, co stanowi łącznie kwotę brutto …………… zł, 

5) Zadania 5 (Dom Świętego Józefa): 
a) Etap I (opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej) - ……………….. zł netto, do 

którego dolicza się podatek VAT w wysokości …..%, co stanowi łącznie kwotę brutto 
…………… zł, 

b) Etap II (wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostawa niezbędnego 
wyposażenia wg określonego zakresu wynikającego z załącznika Nr 6 do SIWZ – 
dotyczących określonego zadania) - ……………….. zł netto, do którego dolicza się 
podatek VAT w wysokości …..%, co stanowi łącznie kwotę brutto …………… zł, 

6) Zadania 6 (Dom Kanclerza): 



 

 

 

 

a) Etap I (opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej) - ……………….. zł netto, do 
którego dolicza się podatek VAT w wysokości …..%, co stanowi łącznie kwotę brutto 
…………… zł, 

b) Etap II (wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostawa niezbędnego 
wyposażenia wg określonego zakresu wynikającego z załącznika Nr 6 do SIWZ – 
dotyczących określonego zadania) - ……………….. zł netto, do którego dolicza się 
podatek VAT w wysokości …..%, co stanowi łącznie kwotę brutto …………… zł, 

2. Rozliczanie częściowe wykonanych robót odbywać się będzie w oparciu o protokoły 
zaawansowania procentowego wykonania elementów lub zakończone elementy robót 
określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokołów odbioru 
podpisanych przez obie strony i faktur częściowych. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT za zakończony Etap I danego zadania lub procentowe 
zaawansowanie robót budowlanych danego zadania i przedstawi Inwestorowi wraz z 
protokołem zdawczo-odbiorczym i protokołem odbioru elementów robót potwierdzonym 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu. 

4. Strony postanawiają, że faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz  
w miesiącu (za wykonane roboty budowlane), a jedna faktura końcowa po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami VAT 
częściowymi nie może przekroczyć 90 % ceny umownej, o której mowa w ust. 1 umowy. 

5. Rozliczenie częściowe wykonanych robót, o którym mowa w ust. 2 i 3 nie stanowi o 
odbiorze obiektu przez Zamawiającego w rozumieniu przepisów art. 647 kodeksu 
cywilnego.  

6. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z 
należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do 
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, 
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania 
faktur przez Inwestora (wraz z dokumentami rozliczeniowymi), przy czym za dzień zapłaty 
uważa się dzień wydania bankowi przez Inwestora polecenia dokonania przelewu. 
Inwestor będzie regulował płatności stosując mechanizm split payment (płatność 
podzielona) na rachunki bankowe Wykonawcy ujawnione w elektronicznym wykazie 
podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista 
podatników VAT). 

8. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców warunkiem dokonania zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 
przez niego Inwestorowi dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych, którzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy  
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli 
przedłożone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy  
lub usługi. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni  
do uzyskania od Inwestora płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków  
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego 
rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców 
potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 
wypłacona przez Inwestora Wykonawcy. 

9. Przedstawiane dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom), powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców (dalszych podwykonawców) 
wynikających z umów o podwykonawstwo. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
1) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz podwykonawców robót, 

usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury nr .... z dnia ……", który musi 



 

 

 

 

zawierać nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy  
w ramach składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług  
lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw 
należnych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robót 
objętych składana fakturą. 

2) oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy  
w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców całości 
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, 
których dotyczy faktura wystawiona i składana przez Wykonawcę, oraz 

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi 
lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawców  
„za zgodność z oryginałem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy 
podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej 
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych  
przez tych podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu 
świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia  
za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury. Każdorazowo,  
w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych 
powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku 
nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie  
od momentu złożenia kompletnej faktury, tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane 
w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury  
lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecił 
podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej faktury VAT Wykonawca  
będzie dołączał oświadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania żadnych  
robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona  
przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Inwestora. 

11. Inwestor ma prawo wstrzymać płatność doręczonej faktury nie pozostając w opóźnieniu  
w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawcę dokumentów,  
o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu. 

12. Inwestor upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT na: 
Caritas Diecezji Legnickiej z siedzibą w Legnicy przy ul. Stefana Okrzei 22 (NIP: 
6911264161) 
Wykonawca ma obowiązek wskazać na fakturze jako płatnika Caritas Diecezji Legnickiej 
i zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Zapłata faktury 
nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz.106).  

 

 § 7 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy nie później niż 
na 14 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy przedkładany projekt, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami  
lub dalszymi podwykonawcami: 
1) umowy powinny zawierać: zakres robót przewidzianych do wykonania, termin realizacji 

robót oraz wskazanie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury  
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 



 

 

 

 

3) umowy nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci 
zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, 

4) umowy nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, powyżej którego 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę; 

5) umowy powinny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku,  
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany  
do przedkładania Inwestorowi w trakcie realizacji niniejszej umowy 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, 

6) umowy powinny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku,  
gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną  
przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
niniejszej umowy, do przedłożenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
zmiany, 

7) umowy powinny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Inwestorowi poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

8) wymagane jest wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Inwestora  
w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu  
do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

9) umowy nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz Wykonawcy,  
jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych  
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od dokonania przez Inwestora 
odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, 

10) umowy muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 
umowy podwykonawczej: prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych, 
operatorzy sprzętu, co do których Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez podwykonawcę  
lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

11) umowy powinny zawierać oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  
iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone  
w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Inwestor wymaga, aby osoby je 
wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione  
przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

12) umowy powinny zawierać zapis, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Inwestorowi,  
na każdorazowe wezwanie Inwestora lub Wykonawcy, oryginałów dokumentów 
potwierdzających fakt zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Inwestor wymaga, aby osoby je wykonujące 
zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 

13) umowy powinny zawierać zapis, zgodnie z którym w przypadku ujawnienia 
niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Inwestor 
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 



 

 

 

 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę 
o pracę osoby, której dotyczy uchybienie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 
ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Inwestorowi dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, 

14) suma wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających  
z przedłożonych Inwestorowi umów nie może być wyższa od wynagrodzenia 
Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie, 

15) umowy powinny zawierać zapis o ich rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy 
zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, 

16) każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi 
również zawierać klauzulę o następującej treści: 

 „W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę roboty, Inwestor zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  
za te roboty, przy czym Inwestor zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą niż kwota wynikająca z obmiaru 
robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, zatwierdzonego 
przez Inwestora, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy”, 

17) umowy powinny zawierać zapis o przyznaniu Inwestorowi uprawnienia  
do wykonywania - obok Wykonawcy - uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji 
bezpośrednio wobec podwykonawcy (solidarność wierzycieli). 

3. Inwestor w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów,  
o których mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub w niniejszej umowie; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 3; 
3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  
w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Inwestorowi 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Inwestor, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 6 niniejszego 
paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Inwestora. 

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 
zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zmienić 
zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany,  
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Inwestorowi projektu tej zmiany, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. 
Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Inwestorowi 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy  
o podwykonawstwo. 



 

 

 

 

10. Wykonawca przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2 pkt 1, Inwestor informuje o tym Wykonawcę i wzywa go  
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania  
lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

 

§ 8 
1. Wykonawca płaci Inwestorowi kary umowne: 

1) za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu prac uwzględnionych w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym, w wysokości 0,2 % kwoty netto wynagrodzenia wynikającego  
z tego Harmonogramu za każdy dzień za opóźnienie lub zwłokę liczony od upływu 
terminu, wynikającego z tego Harmonogramu - nie więcej jednak niż 20% 
wynagrodzenia netto wskazanego w Harmonogramie za określony zakres prac którego 
dotyczy opóźnienie lub zwłoka; 

2) za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji bądź rękojmi (za wady) określonego zadania w wysokości 0,1 % kwoty 
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy określonego zadania za każdy dzień 
opóźnienia lub zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - nie więcej 
jednak niż 20% wynagrodzenia umownego netto określonego zadania, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 umowy; 

3) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

4) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego netto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty; 

5) w razie nieprzedłożenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 
w wysokości 0,1 % kwoty brutto całkowitego wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 
umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub 
projektu jej zmiany; 

6) w razie nieprzedłożenia Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany -  
w wysokości 0,1 % kwoty brutto całkowitego wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 
umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo; 

7) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty -  
w wysokości 0,1 % kwoty brutto całkowitego wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 
umowy, za każdy przypadek; 

2. Inwestorowi przysługuje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania  
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

3. W razie naliczenia kar umownych Inwestor wystawi odpowiednią notę obciążeniową,  
o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 4. W tym przypadku kary umowne będą 
płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej określającej 
wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Inwestora kar umownych  
z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy - naliczoną karę umowną 
Inwestor może potrącić, informując o tym Wykonawcę na piśmie. 

 

  



 

 

 

 

§ 9 
1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach 

określonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności 
postanowień gwarancyjnych stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne  
dla Inwestora. 

2. Wykonawca, udziela gwarancji na wykonaną kompletną dokumentację projektową  
(w ramach Etapu I) oraz wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i 
materiały (w ramach Etapu II) - 60 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu 
odbioru (odpowiednio za zrealizowany Etap I i za Etap II danego zadania). 

3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia oraz wszelkie prace, w tym 
roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, udzielona jest 
na okres równy okresom gwarancji, chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu 
rękojmi wynikającego z Kodeksu cywilnego - wówczas okres rękojmi jest równy okresowi 
wynikającemu z przepisów Kodeksu cywilnego. 

4. Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru (odpowiednio za zrealizowany 
Etap I i Etap II Przedmiotu umowy), a w przypadku, gdy stwierdzono wady 
uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia następnego po potwierdzeniu 
usunięcia wszystkich takich wad, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

Inwestor może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na zasadach 
przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które ujawnią  
się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane  
z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

6. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień 
Inwestora z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Niezależnie od udzielonej gwarancji 
Inwestorowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

7. Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, należy do wyłącznej 
kompetencji Inwestora.  

8. Inwestor zawiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, licząc 
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Inwestora  
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

9. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad przedmiotu umowy 
ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go  
o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.  

10. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi  
lub grozi szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest  
do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń  
lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody oraz przystąpienia do jej usuwania. 

11. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 
uzgodnić z Inwestorem.  

12. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego 
rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru końcowego robót, a ostatni 
przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przed upływem okresu gwarancji. Przeglądy 
przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Inwestora  
i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu,  
a Inwestor jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym 
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystąpienia. 



 

 

 

 

13. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią 
lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu  
14 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba  
że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.  W tym przypadku strony 
uzgadniają dodatkowy termin na usunięcie wad.  

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminach określonych w ust. 13, Inwestor może 
zlecić usunięcie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy 
usunięcie wad jest niemożliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu cywilnego. 

15. Inwestor obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 14 
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Inwestorowi kwotę wykonania zastępczego w ciągu 
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek 
ustawowych za opóźnienie lub zwłokę. 

  

§ 10 
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór dokumentacji projektowej 
2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
3) odbiór częściowy, 
4) odbiór końcowy; 

2. Inwestor będzie dokonywał odbiorów z uwzględnieniem następujących postanowień: 
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi Dokumentacji 
projektowej w celu przeprowadzenia przez Inwestora czynności odbioru 
Dokumentacji projektowej co najmniej na 7 dni przed terminem wykonania, którym 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy, w celu przeprowadzenia przez Inwestora 
czynności odbioru Przedmiotu umowy. Dokumentację projektową uznaje się za 
wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej. 

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem opracowań 
oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

c) Inwestor dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni od daty 
dostarczenia jej Inwestorowi przez Wykonawcę. Jeżeli wskutek niedochowania przez 
Wykonawcę obowiązku określonego w pkt. a) zdanie pierwsze, odbiór Przedmiotu 
umowy zakończy się po upływie terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt. 1) w takim 
przypadku Inwestor naliczy kary umowne za zwłokę przewidziane w niniejszej 
umowie. 

d) W razie stwierdzenia przez inwestora, iż dostarczona inwestorowi Dokumentacja 
Projektowa ma wady lub braki, Inwestor odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy 
stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej. Inwestor dokona odbioru 
poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub 
braki zostały usunięte. Do czasu dokonania przez Inwestora odbioru poprawionej 
Dokumentacji projektowej, uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została 
wykonana. 

e) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest protokół odbioru 
Dokumentacji Projektowej. 

f) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej jest 
równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna 
od wad. 

g) Dokonanie przez Inwestora odbioru Dokumentacji Projektowej umożliwia 
Wykonawcy przystąpienie do realizacji robót budowlanych stanowiących Przedmiot 
niniejszej umowy. 

 
 



 

 

 

 

2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 
a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora 
nadzoru ze strony Inwestora - właściwego dla danej branży lub Inwestora (w 
przypadku braku powołania inspektora nadzoru); 

b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 
zanikających, Inwestor przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia roboczego od dnia 
zgłoszenia ich wykonania, 

c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez 
Inwestora lub samego Inwestora (w przypadku braku powołania inspektora nadzoru) 
sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

3) W odniesieniu do odbioru częściowego: 
a) odbioru częściowego dokonuje się na wniosek Wykonawcy informujący o gotowości 

do odbioru częściowego robót, 
b) przystąpienie do odbioru częściowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli inwestora i Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu oraz w obecności Wykonawcy, następuje  
w terminie ustalonym odrębnie pomiędzy stronami, 

c) komisja dokonująca odbioru częściowego sporządza protokół odbioru częściowego 
robót. odbiór częściowy robót nie wpływa na bieg okresów gwarancji i rękojmi. Odbiór 

częściowy sporządza się także dla odbioru zadania, o którym mowa w § 1 ust 2 
umowy (w celu potwierdzenia wykonania określonego zadania). 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 
a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu 
innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z 
zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Inwestora lub 
osobę przez Inwestora wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 
wszystkich wad stwierdzonych przez Inwestora, 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli inwestora oraz w obecności 
Wykonawcy, następuje w terminie 14 dni od daty dokonania skutecznego 
zgłoszenia zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 4 objętych zakresem 
Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów 
niezbędnych do dokonania odbioru końcowego w tym m. in.: 

− Dziennik budowy, 

− Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch 
egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej w formacie pdf  

− Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami  

− Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 
ostemplowane przez Kierownika budowy potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru).  

− Dokumentację fotograficzna z realizacji przedmiotu umowy, 
c) Inwestor ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 
Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia 
robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
która powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie zmian na mapę zasadniczą 
do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód 



 

 

 

 

przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
protokołu odbioru końcowego, a następnie Wykonawca winien dostarczyć 
Inwestorowi kompletną dokumentację powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy 
szczegółowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach 
w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne klauzule potwierdzające 
przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej 
sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w obowiązującym układzie 
współrzędnych.  

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inwestorowi (najpóźniej w dniu dokonania 
zgłoszenia zakończenia robót) komplet dokumentacji powykonawczej, o której mowa 
w pkt d) wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi 
dokumentami, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kosztorys 
powykonawczy szczegółowy sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych.  

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana 
Inwestorowi po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z 
dokumentów wymienionych w pkt e), 

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu umowy, 
Inwestor odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą termin ich usunięcia 
z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. 
Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Inwestora, nastąpi w ciągu 3 
dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu 
zakończenia robót przez Wykonawcę. 

h) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego 
robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 
Przedmiotu umowy.  

i) Okres czasu, który upłynie od dnia dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia 
robót, o którym mowa w § 5 ust. 4, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót nie stanowi zwłoki w wykonaniu zamówienia objętego niniejszą umową (tj. data 
podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzać będzie zrealizowanie zakresu 
przedmiotu umowy z datą dokonania skutecznego zgłoszenia zakończenia robót). 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Inwestorowi przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 
istotne) Inwestor odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin 
ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w ich 
usunięciu  w wysokości 1.000,00 zł, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu  
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamówienia 
wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień 
opóźnienia w ich usunięciu w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy,   

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Inwestor może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem 
lub znacznie utrudniają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 6 ust 1, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy ustalone na usunięcie ewentualnych 
wad i usterek. 



 

 

 

 

 § 11 
1. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w przypadku nie podpisania do 31 grudnia 2020 r. umowy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej NFOŚiGW) 
o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia objętego niniejszy przedmiotem 
umowy.  

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  
w sposób niezgodny z dokumentacją, wskazaniami Inwestora, wskazaniami 
inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo 
wezwania ze strony Inwestora do zmiany sposobu wykonywania umowy, 

3) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, 
4) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny  

i nie podjął ich pomimo wezwania Inwestora, złożonego na piśmie, 
5) jeżeli Wykonawca opóźnia się z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, 

że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez 
Inwestora, 

6) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny  
z umową,  

7) w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  
przez Wykonawcę i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 1 
niniejszej umowy, gdzie wartość naliczonej kary będzie przekraczać 5 % kwoty netto 
łącznego wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

8) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczającej 20 dni od terminów 
pośrednich, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

9) w przypadkach naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, oraz gdy 
Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, w szczególności  
nie przestrzega ustalonych terminów lub narusza inne postanowienia umowy,  
po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu  
do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i usunięcia 
ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania, 

10) w przypadku nieprzedłożenia Inwestorowi najpóźniej w dniu przekazania terenu 
budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii 
polis ubezpieczeniowych (OC), o których mowa w § 4 ust. 3, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niemożności 
wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora.  

3. Każda ze stron ma możliwość odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  
w wypadku zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Przez siłę 
wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 
i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od stron, a które uniemożliwia 
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i zawierać uzasadnienie. 

5. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia: 
1) strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacyjny wykonanych prac według 

stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiały należące  

do niego. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności wskazanych w ust. 1, 2 i 3, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, których 
zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji - bez prawa dochodzenia 
odszkodowania z tego tytułu. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, Wykonawca  



 

 

 

 

na żądanie Inwestora jest zobowiązany do odsprzedania zakupionych materiałów 
budowlanych, w przypadku braku takiego żądania zakupione materiały budowlane 
pozostają własnością Wykonawcy i w terminie określonym przez Inwestora zostaną  
przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. 

 

                                        § 12 
1. Inwestor dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia 
którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych  
(w szczególności opady deszczu, śniegu, temperatury poniżej - 50 C) powodujących -  
ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych 
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym  
niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie  
przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 
o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 

2) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą  
należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe  
do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 
publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego 
żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia  
lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu 
nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano 
prowadzenia robót budowlanych, 

4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami 
zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile 
usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji, 

5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia  
nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji  
oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania  
opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
może nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje 
urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, 
wyroki sądowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia 
nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi oczekiwania, 

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie  
w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia  
lub świadczenia stron umowy – w przypadku przedłużenia terminu na zakończenie 



 

 

 

 

przedsięwzięcia objętego dofinasowaniem z NFOŚiGW możliwe jest wydłużenie terminu 
wykonania zamówienia/umowy o czas przedłużenia przedsięwzięcia objętego 
dofinasowaniem z NFOŚiGW. 

8) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 1  
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robót stanowisk  
archeologicznych, zabytków ruchomych oraz nieruchomych wymagających  
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,  
w szczególności: wystąpienia niewypałów i niewybuchów, wystąpienia urządzeń  
lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany 
szczelne) – o czas niezbędny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usunięcie, 
o ile przerwa ta będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu końcowego realizacji 
umowy (Inwestor na podstawie powyższej okoliczności dopuszcza także zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy), 

9) zmiany z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 
(wywołanego wirusem SARS-CoV-2) które mogą wpłynąć lub wpływają na należyte 
wykonanie umowy – zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia 
(zmiana terminu o czas występowania okoliczności związanych z wystąpieniem 
koronowirusa COVID-19 u Wykonawcy), zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, 
zmiana wynagrodzenia  oraz warunków płatności. 

10) zmiany z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków epidemii 
koronawirusa COVID-19 (wywołanego wirusem SARS-CoV-2) – zmiana dotyczyć 
może terminu wykonania zamówienia (zmiana terminu o czas występowania skutków 
związanych z wystąpieniem koronowirusa COVID-19 u Wykonawcy), zmiana zakresu 
świadczenia Wykonawcy, zmiana wynagrodzenia oraz warunków płatności. 

11) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w dokumentacji nie są 
niezbędne do wykonania, 

12) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych  
lub materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót  
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku, 
gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie 
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona występująca o zmianę przedstawia 
projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki 
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy, 

13) zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych 
materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że: 
a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały 
wycofane z produkcji; 

c) wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych  
przez Wykonawcę, która będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki 
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem 
różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym  
dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny 
należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych.  
O konieczności wykonania robót zamiennych Inwestor pisemnie powiadamia 
Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 
sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru 
kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Inwestora strony dokonają 
zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty będzie na założeniach opisanych w § 6 
ust. 13-17 umowy. 

14) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy 
spowodowanych: 



 

 

 

 

a) zmianą osób reprezentujących strony umowy w sytuacji, kiedy nastąpi zmiana osób 
mogących składać oświadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, 

b) zmianą osób pełniących funkcje kierownika budowy lub kierowników robót mogącą 
wyniknąć:  

− z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy, 

− z wadliwie wykonywanych funkcji i obowiązków przez którąkolwiek z tych osób,  
na pisemny wniosek Inwestora, 

− z konieczności zwiększenia liczby osób pełniących obowiązki kierowników robót  
w jednej lub kilku branżach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego 
wynagrodzenia umownego,  

przy czym zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie,  
przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujące 
się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa  
w ustawie - Prawo budowlane i „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, 
wymaga każdorazowo akceptacji Inwestora, 

c) zmianą podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia 
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości  
lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Inwestor może wyrazić 
zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą  
wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 
14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 

2. Niezależnie od powyższego, strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy,  
a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Inwestora  
na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających 
użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzą do umowy stosowne 
zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się 
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności 
świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą 
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Inwestor może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Inwestora do wyrażenia takiej 
zgody. 

4. Inwestor jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Inwestora umowy  
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

5. Inwestor dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT 
oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 
wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Inwestor dopuszcza 
możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 
wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 
których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 

6. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 mogą zostać dokonane ze 
skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te 
zmiany. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Inwestor może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

  

§ 13 
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Inwestor będzie ich administratorem w rozumieniu 
art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane 
dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane  
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 



 

 

 

 

2. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe  
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 
chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa 
w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich  
w podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie 
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej 
nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłasza je Inwestorowi, nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Inwestor realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując  
o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  
w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Inwestora. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone  
na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Inwestora za działanie podwykonawcy 
w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania 
przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych  
do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych 
kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności 
prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych 
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym  



 

 

 

 

celu niż wykonanie umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji 
wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Inwestor może 
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania  
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, 
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

 § 14 
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych kontaktowych, 

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłowy 
przebieg realizacji umowy. 

2. Komunikacja między stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym e-mailową), 
telefoniczną, pisemną, pocztową lub faksem. 

3. Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy: 
1) ze strony Inwestora: 

a) osoba do kontaktu: ………………………………, 
b) adres do korespondencji pocztowej: ………………………………………, 
c) adres do korespondencji elektronicznej: ……………………………….., 
d) telefon kontaktowy: …………………………….., 

2) ze strony Wykonawcy: 
a) osoba do kontaktu: …………………………, 
b) adres do korespondencji pocztowej: …………………………………., 
c) adres do korespondencji elektronicznej: ………………………………….., 
d) telefon kontaktowy: ……………………………., 

4. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca  
jak i Inwestor jest zobowiązany niezwłocznie poinformować drugą stronę. 

5. Czynności określone w ust. 4 nie wymagają zgody Wykonawcy ani Inwestora 
i nie wymagają aneksu do umowy. 

 § 15 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających  

w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 
dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie  
z obowiązujących przepisów prawa 

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy, 
ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego i inne przepisy właściwe dla przedmiotu 
zamówienia.  

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 
trzecią bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Każda ze stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,  
może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających  
do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

   

 § 16 
 Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają   formy   pisemnej   pod   rygorem  
nieważności.  

 § 17 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla  Inwestora  i  Wykonawcy. 



 

 

 

 

§ 18 
 Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 
1) dokumentacja przetargowa 
2) oferta Wykonawcy.                   

 
INWESTOR                                                 WYKONAWCA 

 


