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Załącznik nr 5b do SIWZ 

 
PROJEKT  

U M O W A NR .............. 
 

W dniu .............................w Szczuczynie pomiędzy 
Gminą Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, 
NIP: 719-155-67-22, REGON: 450669766 zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez : 
Artura Kuczyńskiego – Burmistrza Szczuczyna  
przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Jarmutowskiej  
a 
.................................................................................................................................................... 
z siedzibą w …………………………….. przy ulicy …………………………………. 
NIP: ………………………., REGON: ………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
.................................................................................................................................................... 

W wyniku wyłonienia przez Zamawiającego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 

– zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. 

zm.) na zadanie pn: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji 

Szczuczyn – Część II zamówienia” została zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na  
dostawie wraz z montażem 5 szt. fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych na potrzeby 
awaryjnego zasalania przepompowni ścieków komunalnych.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania 
przedstawia poniższa tabela: 

Nazwa zadania Opis stanu istniejącego oraz planowany zakres prac do 
wykonania 

 Modernizacja przepompowni 
ścieków: 

a) P2 – przy ul. 
Kilińskiego i obiektach 
SP Szczuczyn 

b) PG- przy oczyszczalni 
ścieków, ul. Łąkowa 

c) PN – przy Publicznym 
Gimnazjum, ul. 
Nadstawna 

d) P3- przy ul. 
Nadstawnej  

e) P4 – przy ul. Królowej 
Marysieńki  

Modernizacja przepompowni ścieków polegać ma na:  
a) P2 – wykonanie utwardzenia pod agregat, kompleksowy montaż 

stacjonarnego, odpornego na warunki atmosferyczne agregatu 
prądotwórczego o mocy min. 80kVA/64 kW, uruchamianego 
automatycznie po zaniku energii elektrycznej, SZR, pierwsze 
uruchomienie, dokumentacja powykonawcza w tym instrukcja 
współpracy agregat – sieć zatwierdzona przez PGE, przeszkolenie 
użytkownika.  

b) PG  wykonanie utwardzenia pod agregat, kompleksowy montaż 
stacjonarnego, odpornego na warunki atmosferyczne agregatu 
prądotwórczego o mocy min. 80kVA/64 kW, uruchamianego 
automatycznie po zaniku energii elektrycznej, SZR, pierwsze 
uruchomienie, dokumentacja powykonawcza w tym instrukcja 
współpracy agregat – sieć zatwierdzona przez PGE, przeszkolenie 
użytkownika. 

c) PN – wykonanie utwardzenia pod agregat, kompleksowy montaż 
stacjonarnego, odpornego na warunki atmosferyczne agregatu 
prądotwórczego o mocy min. 80kVA/64 kW, uruchamianego 
automatycznie po zaniku energii elektrycznej, SZR, pierwsze 
uruchomienie, dokumentacja powykonawcza w tym instrukcja 
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współpracy agregat – sieć zatwierdzona przez PGE, przeszkolenie 
użytkownika. 

d) P3 - zakres modernizacji przepompowni ścieków wchodzi zakup 
agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej 64kW / 80 kVA, 
kontenerowego, wyciszonego o napięciu 230/400 V, silnik DIESEL. 
Zespół zamontowany na homologowanym podwoziu jezdnym 
dostosowanym do wagi i gabarytów agregatu, z możliwością 
poruszania się do drogach publicznych. Zespół wyposażony w 
maszt oświetleniowy wysuwany ręcznie. Należy wykonać 
automatykę i instalację do wpinania agregatu do zasilania 
przepompowni, pierwsze uruchomienie, dokumentacja 
powykonawcza, przeszkolenie użytkownika. 

e) P4 - wykonanie utwardzenia pod agregat, kompleksowy montaż 
stacjonarnego, odpornego na warunki atmosferyczne agregatu 
prądotwórczego o mocy min. 80kVA/64 kW, uruchamianego 
automatycznie po zaniku energii elektrycznej, SZR, pierwsze 
uruchomienie, dokumentacja powykonawcza w tym instrukcja 
współpracy agregat – sieć zatwierdzona przez PGE , przeszkolenie 
użytkownika. 

 
3. Zakres prac obejmuje:  

1) zaprojektowanie i dobór agregatów prądotwórczych o mocy nie mniejszej niż 80kVA/64kW 
każdy,  

2) opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wraz z 
uzyskaniem wymaganych opinii, pozwoleń (jeśli dotyczy),  

3) dostawę fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych zgodnych z opracowaną 
dokumentacją o mocy nie mniejszej niż 80kVA/64kW,  

4) zaopatrzenie agregatu w paliwo oraz wszystkie materiały eksploatacyjne,  
5) wykonanie koniecznych zgłoszeń,  
6) wykonanie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego na etapie 

projektowania dokumentacją – utwardzenie terenu pod agregat,  
7) wykonanie prac w zakresie instalacji energetycznych i towarzyszących wraz z wykonaniem 

wszystkich niezbędnych zmian w istniejącej instalacji elektrycznej obiektów zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją,  

8) wykonanie prac montażowych związanych z posadowieniem nowego agregatu 
prądotwórczego,  

9) wykonanie pomiarów eksploatacyjnych, przeprowadzenia prób i rozruchu agregatu,  
10) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej, 
11) przeszkolenie pracowników Zamawiającego i użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji 

agregatu,  
12) wykonywanie corocznego serwisu urządzenia w czasie trwania gwarancji w zakresie:  

a) wymiany płynów eksploatacyjnych (tj. olej silnikowy, płyn chłodniczy) w trakcie 
serwisowania,  

b) wymiany filtrów oleju, powietrza,  
c) napraw gwarancyjnych.  

4. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o:  
1) dokumentację przetargową wraz z załącznikami,  
2) ofertę Wykonawcy,  

5. Wymagania Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej:  
1) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla rozwiązań projektowych w poszczególnych fazach 

projektowania oraz zaakceptowanie projektu przed złożeniem wniosku o pozwolenie na 
budowę lub zgłoszenie robót,  
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2) projekt będzie zawierał optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie 
niezbędne rysunki, zestawienia detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich 
niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiałów i urządzeń,  

3) uzgodnienie dokumentacji w zakresie bhp, ppoż i innych wymaganych przepisami prawa, 
uzyskanie opinii, zatwierdzeń oraz niezbędnych decyzji,  

4) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót,  
5) dokumentacja będzie wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, wiedzą techniczną oraz opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, 
podpisany przez wszystkich projektantów branżowych. Każdy rysunek dokumentacji ma być 
podpisany przez projektanta,  

6) projekt budowlany powinien zawierać informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie 
prowadzenia robót oraz opracowanie planu „BIOZ”.  

6. Roboty będą prowadzone w czynnych obiektach.  
§ 2  

OBOWIĄZKI STRON 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) opracowanie dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Zamawiającego przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Dokumentacja projektowa musi 
zawierać wszystkie konieczne dokumenty i być wykonana w sposób umożliwiający 
Wykonawcy natychmiastowe przystąpienie do robót,  

2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub ostatecznego 
zgłoszenia , 

3) pełnienie nadzoru autorskiego,  
4) przed rozpoczęciem robót sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
5) prowadzenie dziennika budowy,  
6) postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  
7) uczestniczenie w naradach z Zamawiającym, na których Wykonawca,  
8) zorganizowanie bezpiecznych warunków poruszania się i zabezpieczenie miejsca 

wykonywania robót,  
9) usuwanie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trybie 

natychmiastowym,  
10) uporządkowanie miejsca po wykonaniu robót,  
11) wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i zachowaniem jakości, 

terminowości i bezpieczeństwa wykonywanych robót oraz zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego,  

12) realizowanie robót w taki sposób, aby nie powodowały zakłócenia w funkcjonowaniu pracy 
urządzeń Zamawiającego,  

13) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów i odbiorów wraz ze sporządzeniem 
protokołów oraz uzyskanie zezwoleń i innych wymaganych przepisami dokumentów 
niezbędnych do wykonania umowy,  

14) zabezpieczenie wszystkich istniejących instalacji przed ich uszkodzeniem, 
15) przekazanie Zamawiającemu nowego uruchomionego agregatu ze stanem paliwa 100%,  
16) wykonywanie corocznego serwisu w okresie gwarancji, pierwszy przegląd po 12 miesiącach 

od dnia montażu agregatu,  
17) poniesienie wszelkich opłat związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem budowy,  
18) dostarczenie przed odbiorem końcowym robót:  

a) powykonawczej dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją geodezyjną,  
b) instrukcji obsługi urządzenia,  
c) schematów instalacji, kart technicznych urządzeń wraz z wymaganiami konserwacyjnymi, 
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d) oświadczenie Wykonawcy i projektanta o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z 
zaleceniami spełniającymi wymagania Zamawiającego.  

2. Szkolenie pracowników Zamawiającego i użytkowników dotyczące obsługi urządzenia odbędzie 
się po uruchomieniu agregatu a przed odbiorem końcowym robót budowlanych i instalacyjnych 
w obiekcie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.  

3. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest opracować i najpóźniej w terminie 30 dni 
od jej podpisania złożyć Harmonogram Rzeczowo – Finansowy wszystkich planowanych do 
wykonania robót w rozbiciu na rodzaje robót, terminy ich wykonania, terminy wykonania 
serwisu gwarancyjnego oraz podanie ceny dla poszczególnych pozycji.  

4. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) zaakceptowanie dokumentacji projektowej Wykonawcy, 
2) zapewnienie Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z 

niniejszej umowy, realizacji przedmiotu umowy,  
3) zapewnienie nadzoru,  
4) zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia,  
5) organizowanie narad z udziałem Wykonawcy,  
6) wyrażenie zgody na zmianę kierownika budowy, 
7) przekazanie placu budowy.  

§3  
TERMIN REALIZACJI 

Termin realizacji przedmiotu umowy:  
1) w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, 

dostawy, montażu i uruchomienia agregatów – do dnia 20.12.2021r.,  
2) w zakresie serwisu gwarancyjnego …………………………………………. 

§4  
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 
..............................zł brutto (słownie: .................................................... zł, tj. ................... netto 
....................................zł plus należny podatek VAT w wysokości....... % zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zgodnie z Formularzem ofertowym do umowy, w tym koszt poszczególnych 
agregatów przedstawia się następująco: 

Lp. Lokalizacja agregatu prądotwórczego  Cena netto Cena brutto 

1 Agregat ….... przy przepomp. P2   

2 Agregat ….... przy przepomp. PG   

3 Agregat ….... przy przepomp. PN   

4 Agregat ….... przy przepomp. P3   

5 Agregat ….... przy przepomp. P4   

 
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy 

wynikające z Programu Funkcjonalno – Użytkowego, SIWZ, jak również koszty w niej nie ujęte, a 
bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty 
uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziału Architektury i 
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Grajewie, uzgodnienia z WKOZ w Łomży, PGE S.A. w 
Łomży, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, 
sporządzenia planu BIOZ, utylizacji odpadów, obowiązkowych odbiorów, badań, ubezpieczenia 
budowy, przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi zamontowanego urządzenia na 
obiektach oraz jego serwis techniczny, doradztwo techniczno – eksploatacyjne, okresowy serwis 
i regulacje zgodne z wymogami producenta.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji umowy i Wykonawca nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w 
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dokumentacji przetargowej, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów robót.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność wyceny wynagrodzenia ryczałtowego. W 
przypadku pominięcia przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonej w dokumentacji 
przetargowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują 
względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o 
dodatkowe wynagrodzenie.  

5. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej 
części, a także w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od których 
odstąpiono lub o zakres robót zmniejszonych. Ilość tych robót zostanie wyliczona na podstawie 
obmiaru robót. Wartość robót zaniechanych wyceniona zostanie proporcjonalnie na podstawie 
cen z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przedłożonego przez Wykonawcę.  

§ 5 
PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO DOKUMENTACJI 

Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy, 
dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, 
autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych /Dz.U. z 2019r. poz. 1231/ a mianowicie:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową,  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

§ 6 
WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od podpisania 
umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie przy pomocy 
wykwalifikowanych pracowników, dysponujących odpowiednim doświadczeniem 
niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy i oświadcza, że będzie ponosił 
odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób, którymi będzie posługiwać się 
przy realizacji umowy, jak za swoje działania lub zaniechania.  

3. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom w 
dokumentacji projektowej, oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, a ponadto:  

1) oznaczone znakiem CE dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm 
(PN-EN), z europejską aprobatą techniczną (ETA), lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej 
wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi 
normami i aprobatami,  

2) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą 
techniczną a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez 
producenta.  
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4. Przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
wszystkie niezbędne próby, sprawdzenia i badania potwierdzone protokołami.  

5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania robót w stanie wolnym od 
przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, śmieci, urządzenia i sprzęt, które nie są już 
potrzebne dla realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów 
BHP i Ppoż. w miejscu realizacji robót, a także odpowiada za bezpieczne warunki poruszania 
się w miejscu realizowanych robót.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zaniechania przez Wykonawcę wykonania 
elementów robót wynikających z projektu lub wykonania ich niezgodnie z projektem, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich realizacji. Odmowa wykonania tych robót w 
wyznaczonym terminie będzie skutkować zmniejszeniem wynagrodzenia, obliczonego w 
sposób opisany w § 4 ust. 5 umowy i zlecenie ich wykonania innemu Wykonawcy, 
wskazanemu przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

7. Wykonawca obowiązkowo uczestniczy w spotkaniach z Zamawiającym i innymi 
przedstawicielami stron w celu omówienia spraw związanych z realizacją umowy.  

8. Każda zmiana technologii wykonania robót przez Wykonawcę, wymaga akceptacji 
Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.  

§7 
ODBIÓR ROBÓT 

1. Strony przewidują odbiory:  
- odbiór częściowy (dotyczy odbioru kompletnego zakończonego obiektu)  
- odbiór końcowy robót,  
- coroczny odbiór serwisu gwarancyjnego (w latach od 20………r. do 20......),  
- odbiór ostateczny.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego z 10 – dniowym 
wyprzedzeniem o gotowości do odbioru końcowego. W tym samym terminie przedłoży 
niezbędne do odbioru dokumenty. Skutki niedochowania powyższego terminu obciążają 
Wykonawcę.  

3. Przy odbiorze końcowym robót Wykonawca przedłoży: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem oraz z 

przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  
2) dziennik budowy,  
3) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,  
4) protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń,  
5) instrukcję obsługi urządzenia,  
6) karty techniczne urządzenia wraz z wymaganiami konserwacyjnymi,  
7) kartę gwarancyjną urządzenia,  
8) kartę gwarancyjną wykonanych robót budowlanych i instalacyjnych,  
9) oświadczenie Wykonawcy i projektanta o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z 

zaleceniami Zamawiającego,  
10) komplet dokumentów wymaganych prawem budowlanym,  
11) dokumentację powykonawczą w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
12) Zatwierdzoną Instrukcję współpracy agregat – sieć. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy całości przedmiotu umowy w 
ciągu 10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru całego 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o terminie 
odbioru robót w formie pisemnej.  

5. Z czynności odbioru robót będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonywane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad, 
stwierdzonych przy odbiorze - podpisany przez uczestników odbioru.  
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6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbioru, wad Zamawiający 
może:  

1) żądać obniżenia wynagrodzenia,  
2) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w przypadku gdy wady są istotne,  
3) żądać usunięcia wad,  
4) żądać ponownego wykonania wadliwej części przedmiotu umowy.  

7. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze 
wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający 
może żądać usunięcia tych wad - wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin.  

8. W przypadku usunięcia wady, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o jej usunięciu oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru.  

9. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
usunie te wady na koszt Wykonawcy.  

10. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu, po 
którym nie jest możliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania.  

11. Odbiór ostateczny odbędzie się przed końcem upływu okresu gwarancyjnego wynikającego z 
terminów gwarancji określonych w § 11 umowy. O terminie odbioru ostatecznego 
Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego pisemnie z 10- dniowym 
wyprzedzeniem.  

§8 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający dopuszcza rozliczenie za wykonane roboty fakturami częściowymi VAT po 
zrealizowaniu całości prac na danym obiekcie.  

2. Podstawę do wystawienia faktury VAT za dostawę, montaż i uruchomienie agregatów będzie 
stanowić protokół odbioru końcowego robót budowlanych i instalacyjnych, podpisany przez 
komisję odbiorową w tym kierownika budowy/robót oraz protokół z przeprowadzenia 
szkolenia.  

3. Zapłata faktury VAT nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu, na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.  

4. Za dzień zapłaty należności uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
5. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której Odbiorcę oznaczy w 

następujący sposób:  
Nabywca : Gmina Szczuczyn, Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, NIP: 719-155-67-22 

Odbiorca : Urząd Miejski w Szczuczynie, Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn. 

6. Płatność faktury przekazywana będzie na rachunek bankowy nr 
…………………………………………………… w banku …………………………………………. .  

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który wskazany będzie we wszystkich 
fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy jest rachunkiem, dla którego zgodnie z 
Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2187 
ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.   

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który wskazany będzie we wszystkich 
fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy znajduje się w Wykazie podatników VAT 
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze 
zm.) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. „Białej liście 
podatników”. W przypadku, gdy wskazany rachunek bankowy nie znajduje się na w/w liście, 
Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą do czasu jego umieszczenia na tej liście bez 
ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary 
umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty.  
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9. Należność z tytułu wykonania przedmiotowej umowy zostanie zrealizowana z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment, zgodnie z art. 108 a ust 1 a ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.). 

§ 8a* 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy z 
podwykonawcami:  
1) ..................................... w zakresie: ..............................................  
2) ..................................... w zakresie ................................................  

2. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.  
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

usługi i dostawy jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo wynosi 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.  

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

6. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio 
postanowienia ust. 5. Zapisy umowy nie mogą być sprzeczne z wymaganiami określonymi w 
SIWZ. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy 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.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

9. Przepisy ust. 3-10 stosuje się do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
§ 8b* 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za 
wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu 
bankowego na kwotę należną podwykonawcom.  

2. 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, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę niniejszego zamówienia.  
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, 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.  

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji.  

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  

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,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał 
się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.  

8. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

9. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu 
w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania 
przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 
podwykonawcom wynagrodzenia.  

§ 9  
KARY UMOWNE  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,10% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia od 
ustalonego terminu, o którym mowa w § 3 pkt 1 umowy,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
gwarancji - w wysokości 0,10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 
1 umowy za każdy dzień opóźnienia od ustalonego terminu, o którym mowa w § 3 pkt 1 
umowy,  

3) za zwłokę w wykonaniu prac w stosunku do terminów serwisów gwarancyjnych - w 
wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy 
dzień zwłoki;  
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4) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

5) *z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,15 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,  

6) *z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,15 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,  

7) *za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,  

8) *z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia,  

9) *za nie wystąpienie do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w § 8a ust. 6 umowy w 
wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia.  

2. *W przypadku, o którym mowa w § 8a ust. 8 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w § 8a ust. 4 umowy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej w wys. 0,15 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Wykonawcę od 
niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto,  

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach wynikających z ustawy Kodeks cywilny.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy po wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego.  

6. Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, gdy nie wykonanie umowy spowodowane jest 
okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

§10 
WARUNKI GWARANCJI  

1. Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne zgodnie z niniejszą umową Wykonawca 
udziela ..... m-cy gwarancji jakości licząc od dnia odbioru końcowego robót,  

2. Na zamontowany i uruchomiony agregat prądotwórczy Wykonawca udziela ...... m-cy 
gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót, na pozostałe materiały – gwarancja 
producenta.  

3. Udzielona gwarancja na urządzenia obejmuje:  
- nieodpłatny serwis techniczny obejmujący: doradztwo techniczno - eksploatacyjne,  
- usuwanie wad urządzeń i instalacji w okresie udzielonej gwarancji,  
- gotowość do napraw gwarancyjnych i wad zgłaszanych przez użytkownika - faxem na numer 
podany przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić fakt 
otrzymania zgłoszenia.  

4. Urządzenia i sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być fabrycznie nowy, 
zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski i posiadający stosowny 
pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

5. Do dostarczonych urządzeń i sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numer 
seryjny, termin i warunki gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych 
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świadczących usługi gwarancyjne a także karty koniecznych do wykonywania czynności 
konserwacyjnych i instrukcje obsługi.  

6. W przypadku awarii lub wad w okresie gwarancji Wykonawca w ciągu 48 godzin, licząc od 
chwili zgłoszenia wystąpienia awarii lub wad nieodpłatnie przywróci sprawność agregatu 
prądotwórczego (poprzez naprawę lub dostarczenie urządzenia zamiennego o parametrach 
nie gorszych od agregatu zainstalowanego przez Wykonawcę. W przypadku kiedy usuniecie 
awarii lub wady nie będzie możliwe w podanym wyżej terminie z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, usunięcie awarii lub wad nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie. 
Wykonawca na ten czas nieodpłatnie dostarczy urządzenie zamienne o parametrach nie 
gorszych od agregatu zainstalowanego przez Wykonawcę.  

7. W okresie gwarancji na roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
ujawnionych wad nieodpłatnie w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia przez 
Zamawiającego. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii lub wady w tym okresie, 
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym usunie awarię w terminie określonym przez 
strony.  

8. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonywane przez podwykonawców*.  
9. Udzielone gwarancje obejmują dokonywanie przeglądów w terminach i zakresach 

określonych przez producenta w dokumentacji techniczno – rozruchowej  
10. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.  
11. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej wynosi 2 lata 

od dnia protokolarnego przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  
§12 

NADZÓR NAD ROBOTAMI 
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będą pełnić:  

- nadzór nad robotami budowlanymi.: p. Marcin Lipski, upr. Bł/9/00 
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami prawa 

budowlanego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i 
ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem 
wykonania przedmiotu umowy.  

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy/robót: p. ................,  
4. Nadzór autorski ze strony Wykonawcy będzie pełnił: p. ....................  

 
 

§13 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, tj. ................. zł, słownie: 
.............................................. zł i ......./100.  

2. Zabezpieczenie zostanie wniesione na rzecz Zamawiającego, w pełnej wysokości najpóźniej w 
dniu zawarcia niniejszej umowy w formie: ....................................  

3. Strony ustalają:  
a) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: ................... zł stanowi zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie zwrócona 
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane,  

b) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: ...................... zł przeznaczona jest na pokrycie 
ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  
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4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

§ 14 
UBEZPIECZENIE BUDOWY 

1. Wykonawca, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia wszelkich ryzyk 
budowy i montażu obejmujące fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu umowy na 
terenie budowy, oraz w miejscach składowania mienia poza terenem budowy powstałe w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za 
szkody rzeczowe oraz osobowe wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumenty ubezpieczenia (kopie) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, 
potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z 
dowodami, że są prawidłowo opłacane. Dokumenty te będą okazywane na każde żądanie 
Zamawiającego.  

2. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
przedłużenie okresu obowiązywania ubezpieczenia określonego w ust. 1 pkt 1) na okres 
pokrywający przedłużony okres realizacji Przedmiotu umowy, przed zakończeniem 
dotychczasowego okresu obowiązywania tych ubezpieczeń.  

§15 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową 
lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo zaniedbuje bądź przerywa roboty ze swojej 
winy na okres dłuższy niż 14 dni lub opóźnia się z wykonaniem robót.  

2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 
30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. W razie odstąpienia od umowy przez każdą ze stron, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
odstąpienia od umowy.  

4. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, 
których zakres zostanie określony w protokole podpisanym przez strony.  

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 Prawa zamówień publicznych).  

§ 16 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Spory wynikłe na tle realizacji tej umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego.  

§17a 
ZMIANY DO UMOWY 

1. Strony dokonają odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, 
obowiązujących przepisów.  

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty minimalnego wynagrodzenia albo wysokość 
minimalnej stawki godzinowej.  

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

5. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) mają bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.  

6. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3), Wykonawca 
zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 
przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie umów z pracownikami 
realizującymi przedmiot zamówienia, dokumenty/deklaracje ZUS:  
1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania 

zamówienia,  
2) określające stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) wpłynie na 

wysokość wynagrodzenia.  
7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu nastąpi od 

dnia:  
1) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w 

terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów,  
2) lub  
3) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie 

terminu określonego w ust. 7 pkt 1) niniejszego paragrafu.  
§17b 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:  
1) zmiany kierownika budowy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w przypadkach 

niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany kierownika budowy – nowy kierownik 
budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ,  

2) zmiany podwykonawców*, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na 
innych podwykonawców z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby kwalifikacji i 
doświadczenia określone w SIWZ (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się 
potencjałem podwykonawców*),  

3) zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, co w konsekwencji prowadzić może do 
odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy,  

4) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na 
realizację umowy.  

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:  
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną przedmiotu umowy,  
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2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.  
 

§18 
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych odpowiednie przepisy ustawy Kodeks 
cywilny, prawa budowlanego i przepisy wykonawcze do niego oraz ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych.  

§19 
1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy.  
2. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty i 

skutki prawne mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 
 

§20 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 
dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika 
 
 


