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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

 

zawarta dnia …………2020 r. w Legnicy pomiędzy : 

 

Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. 

Świętego Maksymiliana Kolbe 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033018, NIP 691-18-10-830, REGON 

390560231, wysokość wpłaconego w całości kapitału zakładowego – 36.004.000 zł,  

 

reprezentowaną  przez : 

 

 Krzysztofa Sadowskiego – Prezesa Zarządu, 

 Przemysława Bożka – Wiceprezesa Zarządu 

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...…,  

 

 

w imieniu której działa : 

 

● …………………………………. 

 

zwanym/ną
1
 dalej Wykonawcą, 

 

zawarta została, w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, nr 

postępowania DII.261.2.2020, umowa o treści następującej („umowa”) : 

 

 

1. Niepotrzebne skreślić 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejących 

napowietrznych linii średniego napięcia nr L-722 i L-724 typu 3×AFL-6 120mm
2 

przebiegających przez nieruchomości nr 105/2 oraz 105/8 obręb nr 7, stanowiących własność 

Zamawiającego (dz nr 105/8) oraz Sika Automotive Złotoryja Sp. z o.o. (dz. nr 105/2), 
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polegająca na skablowaniu ich na odcinku i w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej 

stanowiącej ` Załącznik nr 1 do umowy.  

Projekt budowlany obejmuje przebudowę napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 20 

kV numer L-722 i L-724 od słupów nr 5 (istn.) do słupów nr 6 (proj.), a w szczególności: 

 posadowienie słupa nr 6/L-722 typu Kb2go-15/50 z dwoma rozłącznikami i zejściami 

kablowymi,  

 posadowienie słupa nr 6/L-724 typu Kb2go-15/50 z rozłącznikiem i zejściem 

kablowym,  

 demontaż przewodów linii L-722 w przęsłach pomiędzy słupami nr 5 (istn.) i 6 (proj.), 

 demontaż przewodów linii L-724 w przęsłach pomiędzy słupami nr 5 (istn.) i 6 (proj.), 

 demontaż słupa krańcowego nr 5/L-722 typu Kb2g-15/50, 

 demontaż słupa krańcowego nr 5/L-724 typu Kb2g-15/50, 

 demontaż słupa odporowego nr 6/L-722, 

 demontaż słupa odporowego nr 6/L-724, 

 budowę linii kablowej L-722 3×XRUHAKXS 1×240/25 mm
2
 12/20 kV relacji: proj. 

słup nr 6/L-722  – proj. mufa nr 1 (istn. słup nr 4/L-719), 

 budowę linii kablowej L-722 3×XRUHAKXS 1×240/25 mm
2
 12/20 kV relacji: proj. 

słup nr 6/L-722  – proj. mufa nr 2 (istn. ZR-722-02 pole nr 2), 

 budowę linii kablowej L-724 3×XRUHAKXS 1×240/25 mm
2
 12/20 kV relacji: proj. 

słup nr 6/L-724  – proj. mufa nr 3 (istn. ZR-724-01 pole nr 2), 

 wykonanie muf kablowych, 

 wykonanie uziemienia proj. stanowisk słupowych nr 6/L-722 i 6/L724 

(dalej: „przedmiot umowy”). 

 

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do 

prawidłowego zrealizowania zamówienia w zakresie ujętym w dokumentacji projektowej 

(Załącznik nr 1), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(Załącznik nr 2), Ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 3), Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (Załącznik Nr 5) oraz aktualnie obowiązujących przepisach. 

 

3. Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio 

do użytkowania, „pod klucz”, po dokonaniu  

przez Zamawiającego oraz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy („TAURON”) 

wszystkich odbiorów, w tym technicznych i technologicznych bez zastrzeżeń. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się  

ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu 

umowy - bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów poza wyraźnie wskazanymi w umowie - i przyjmuje je jako wiążące Wykonawcę 

bez zastrzeżeń; wskazane w § 5 wynagrodzenie obejmuje wszystkie konieczne do 

poniesienia przez Wykonawcę w ramach umowy koszty.  
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§ 2 

 

1. Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robót, stanowiący Załącznik nr 4 do umowy, jest 

dokumentem określającym m.in. zakres rzeczowy umowy oraz zobowiązującym 

Wykonawcę do dotrzymania terminów jej realizacji. 

 

2. Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje 

również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru 

przedmiotu umowy usterek i wad.  

 

3. Zamawiający oraz Wykonawca ustalają następujące terminy realizacji robót objętych 

przedmiotem umowy : 

 

1) Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu ………………… r. 

2) Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu  ………………….. r. 

3) Zakończenie robót nastąpi – do dnia ……………….. r. 

 

Terminy pośrednie, rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zakresów robót, określa 

Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 

1) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego, 

3) dostarczenie Wykonawcy projektu budowlanego, zatwierdzonego przez 

Zamawiającego wraz z wykazem rysunków i pisemnym oświadczeniem  

o jego kompletności oraz pozostałej dokumentacji wskazanej w umowie, jeśli zostało 

wyraźnie zastrzeżone, iż obowiązek jej dostarczeniaWykonawcy ciąży na 

Zamawiającym. 

4) dostarczenie Wykonawcy kopii decyzji pozwolenia na budowę, 

5) realizacja przewidzianych umową oraz właściwymi przepisami czynności związanych 

z odbiorem przedmiotu umowy, 

6) zapłata wynagrodzenia w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w umowie na tę 

okoliczność, w tym odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 

1) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów zakupionych na własny koszt i we 

własnym zakresie przez Wykonawcę i stanowiących w momencie realizacji 
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przedmiotu umowy wyłączną własność Wykonawcy; wszystkie materiały i robocizna 

powinny być zgodne z wymaganiami Zamawiającego, z umową, w tym z objętą nią 

dokumentacją projektową, normami polskimi, posiadać stosowny atest oraz być 

zgodne z poleceniami inspektora nadzoru i poddawane bieżąco takim testom na placu 

budowy, jakich wymagać będzie inspektor nadzoru; Wykonawca zapewni pomoc, 

instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów i zbadania jakości, 

wagi lub ilości użytych materiałów oraz dostarczy przed ich użyciem próbki i atesty 

materiałów wymagane przez inspektora nadzoru i odpowiednie instytucje w tym 

TAURON, wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt, koszty 

przeprowadzenia testów ponosić będzie Wykonawca, 

 

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym oraz pozostałą 

dokumentacją projektową (Załącznik Nr 1), Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik Nr 2), zgodnie z obowiązującymi normami, 

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do  

wykonania w czasie budowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (Załącznik Nr 5), z ofertą (Załącznik Nr 3), zgodnie z przepisami   

przeciwpożarowymi oraz w terminach i zakresie  zgodnych z Rzeczowo-Finansowym 

Harmonogramem Robót (Załącznik Nr 4), zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy i ochrony środowiska, a stanowiącymi Załącznik nr 6 do umowy. 

 

3) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających  odpowiednie 

kwalifikacje,  dysponujących odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do 

prawidłowego wykonania umowy, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i 

przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni do przedmiotu umowy sprzęt, 

narzędzia i odzież; Wykonawca oświadcza, że będzie ponosił odpowiedzialność za 

działania lub zaniechania wszelkich osób, którymi będzie posługiwać się przy 

realizacji umowy, jak za swoje działania lub zaniechania. 

 

4) nadzór nad pracownikami oraz podwykonawcami w zakresie porządku, dyscypliny 

pracy oraz w zakresie przestrzegania właściwych przepisów oraz postanowień 

umownych, Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobą do kierowania zespołem 

wykonawczym i posiadającą uprawnienia zawodowe bez ograniczeń wymagane do 

wykonania ww. prac oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we 

właściwych izbach samorządu zawodowego i osoba ta wykonywać będzie funkcje 

kierownicze przy realizacji przedmiotu umowy; Wykonawca oświadcza, że 

kierownikiem robót będzie ……………….., który w dniu protokolarnego przekazania 

placu budowy Wykonawcy przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego listę 

pracowników uczestniczących w realizacji umowy; lista ta powinna zawierać podpisy 

tych osób, potwierdzające fakt zapoznania się z ryzykiem zawodowym, wynikającym 

z wykonywania prac objętych przedmiotem umowy oraz oświadczenie w zakresie 

postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadać 

aktualne zaświadczenia zawodowe (zaświadczenie kwalifikacyjne typu E, a kierownik 

budowy typu D). 
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5) utrzymanie ogólnego porządku na budowie, w szczególności poprzez: 

 

a) oznakowanie terenu budowy i zabezpieczenie przed wstępem osób nieuprawnionych, 

urządzenie, ogrodzenie i organizację terenu budowy, doprowadzenia terenu do 

porządku po  zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, 

b) zajęcie i zagospodarowanie terenu związanego z potrzebami budowy, 

c) zorganizowanie zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii 

elektrycznej na teren budowy stosownie do potrzeb wynikających z realizacji umowy, 

d) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy i przestrzeganie wynikających stąd zasad, 

w tym określonych przez TAURON, a stanowiących Załącznik Nr 6 do umowy oraz 

instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce, 

e) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

f) usuwanie awarii  związanych  z  prowadzeniem budowy, 

g) wykonanie zabezpieczeń  w rejonie prowadzonych robót, 

h) składowanie, wywóz i utylizację we własnym zakresie i na własny koszt (w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 5) powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 

umowy odpadów zgodnie z właściwymi przepisami, w tym przepisami ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska, w tym zdemontowania i utylizacji zgodnie z właściwymi, w tym ww. 

przepisami, wszelkich pozostałych po przebudowie objętej przedmiotem umowy 

pierwotnych elementów sieci, w terminach i sposób uzgodnionych z Zamawiającym 

oraz z TAURON, 

 

Wszystkie ww. roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie 

wymaganej z tym związanej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we 

własnym zakresie.  

 

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego oraz 

bieżącego konsultowania z Zamawiającym oraz TAURON wszelkich rozwiązań oraz 

czynności podejmowanych przy realizacji przedmiotu umowy,  

7) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy,  

8) sporządzenie na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy w 2-ch egzemplarzach 

dokumentacji powykonawczej (dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi),wymaganej przez przepisy prawa budowlanego i przedłożenie jej 

Zamawiającemu do odbioru końcowego robót, wraz z zawiadomieniem o gotowości 

do odbioru częściowego/końcowego. 

9) przeznaczanie środków finansowych przekazywanych mu przez Zamawiającego na 

poczet jego wynagrodzenia w pierwszym rzędzie na cele związane z wykonaniem 
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umowy, 
*
w tym na opłacenie podwykonawców zaangażowanych przezeń do 

wykonywania robót. 

10) Zgłoszenie organom administracji budowlanej rozpoczęcia budowy oraz 

pobranie dziennika budowy zgodnie z wymogami określonymi w prawie budowlanym. 

 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 

Cywilnym za szkody wynikłe na terenie budowy i w związku z realizacją przedmiotu 

umowy. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody będące następstwem 

działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy, 

których wykonuje umowę. Wykonawca zwalnia  Zamawiającego, w tym w aspekcie 

finansowym, prawnym  oraz procesowym, z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób 

trzecich, w tym wobec TAURON, za szkodę, która może powstać wskutek działania lub 

zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje 

niniejszą umowę. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku z powstaniem ww. 

szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie 

uprawniony do potrącenia kwoty z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie 

ogranicza go w domaganiu się od Wykonawcy dodatkowego odszkodowania w celu 

pokrycia całej szkody, z odpowiadającym mu drugostronnym obowiązkiem jego zapłaty 

przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia w każdym czasie i bez konieczności 

podawania przyczyn zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim wypadku 

wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 5, ulegnie stosunkowemu obniżeniu i 

zostanie obliczone na podstawie zakresu prac wykonanych przez Wykonawcę do momentu 

złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o ograniczeniu zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy, przyjmując za podstawę, będące następstwem 

ograniczenia robót, mniejszy stopień zużycia materiałów budowlanych, maszyn  i urządzeń 

oraz zmniejszenie nakładów pracy  na wykonanie przedmiotu  umowy. 

 

4. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z  

inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

 Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie: …………………….. 

 

5. Inspektor nadzoru  jest - w granicach posiadanego upoważnienia - przedstawicielem 

Zamawiającego. 

 

6. Nadzór autorski sprawowany będzie przez …………………….. 

 

7. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń  

oraz instrukcji inspektora nadzoru i osoby sprawującej nadzór autorski i projektowy, które są 

zgodne z  obowiązującymi przepisami. 
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§ 4a * 

 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy z 

następującymi podwykonawcami : 

 

1) .................................... w zakresie: ......................................................... 

2) ..................................... w zakresie ......................................................... 

 

2. Wykonawca odpowiada za działania/zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

3. Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, jest obowiązany w 

trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a 

także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo wynosi 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty 

budowlanej oraz jej odbioru bez zastrzeżeń. 

 

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna 

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. Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą i 

do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w 

terminie 14 dni od dnia ich doręczenia w przypadkach: 

 

1) niespełnienia wymagań określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony  

w ust. 4. 

 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo której przedmiotem 

są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, 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. 
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9. Wykonawca, podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 1 % wartości przedmiotu umowy. 

 

10. Przepisy ust. 3-10 stosuje się do zmian umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 4b* 

1. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a 

wraz z fakturami za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu kserokopie 

potwierdzonego wykonanego przelewu bankowego na kwotę należną 

podwykonawcom. 

2. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od wymagalnego prawnie 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę przedmiotu 

umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

4. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 2, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 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, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o których mowa w ust. 2, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
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Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się od 

Zamawiającego 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 przedmiotu umowy może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy. 

 

9. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, zobowiązany jest zastrzec 

postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe 

podwykonawców i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego 

dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia. 

 

§ 4c 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę na pełen etat osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia:  

-  roboty ziemnie wykonywane koparkami,  

-  demontaż i montaż słupów,  

- demontaż i montaż przewodów roboczych wraz z niezbędnym osprzętem z 

uprawnieniami E oraz ppn,  

- pomiary elektryczne 

Usługi będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku nr 7 do Umowy pn. 

„Wykaz Pracowników świadczących usługi”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, 

zwane dalej „Pracownikami świadczącymi usługi”.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji 

umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 

kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. 

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z 

Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z pkt 4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości iloczynu kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
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wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących 

usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby 

miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego 

wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących 

usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia”. 

 

§ 5 

 

1. Z tytułu zgodnego z umową, należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………… zł 

(słownie : ……………………złotych), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w 

kwocie ………………. (słownie: ……………………………………….) 

 

2. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, wysokość wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wynagrodzenie 

ryczałtowe obejmuje wszystkie obciążające Wykonawcę koszty i stanowi należność z 

tytułu wykonania wszystkich objętych niniejszą umową robót i do chwili zakończenia 

realizacji tychże robót stwierdzonych protokołem odbioru końcowego (odbiór bez 

zastrzeżeń) nie ulegnie podwyższeniu. Wykonawca oświadcza, że przewidział w swoim 

ofertowym wynagrodzeniu ryczałtowym, stanowiącym podstawę określenia ww. 

wynagrodzenia umownego,  wszystkie elementy i rodzaje robót, czynności, materiały i 

urządzenia, zarówno co do ich ilości jak i ich rodzaju, niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz/lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany umownego 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

3. Zamawiający, oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

(VAT) i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 691-18-10-830.  

 

4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i 

usług (VAT) i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP……………………….. 

 

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego na fakturze numer rachunku 

bankowego (rozliczeniowego) znajduje się w prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

 

6. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych przedmiotem umowy nie stanowi podstawy 

do wystawienia faktur przez Wykonawcę. 

 

7. Należności Wykonawcy za wykonane, objęte przedmiotem umowy roboty będą 

uiszczane na podstawie faktur częściowych (odpowiadających pracom wykonywanym w 
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ramach etapów określonych w Załączniku Nr 4) oraz faktury końcowej, wystawianych 

przez Wykonawcę, pod warunkiem zaakceptowania przez podpisanie przez 

Zamawiającego i TAURON bez zastrzeżeń odpowiednio - protokołów odbioru 

częściowego lub końcowego.  

 

8. Należności objęte fakturami częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę za wykonane  

roboty  oraz fakturą końcową,  będą przez Zamawiającego uiszczane nie  później niż w 

terminie 21 dni od daty otrzymania faktur  - przelewem na  rachunek  bankowy 

Wykonawcy: ……………………………… pod warunkiem prawidłowego, tzn. 

odpowiadającego wymogom określonym w odrębnych przepisach oraz w niniejszej 

umowie, wystawienia poszczególnych przedstawianych do zapłaty faktur, 
*
a faktury 

częściowe oraz końcowa dla robót zlecanych podwykonawcom dodatkowo będą 

zawierać dokumentację potwierdzającą uregulowanie należności dla podwykonawcy, tj. 

fakturę wystawioną przez podwykonawcę, przelew oraz wyciąg bankowy oraz 

każdorazowe pisemne oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu należności na rzecz 

podwykonawców, dalszych podwykonawców i dostawców. Za datę dokonania płatności 

faktury strony będą uważały datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest bezusterkowy protokół odbioru 

końcowego (odbiór bez zastrzeżeń), a w przypadku faktur częściowych – wolny od  

zastrzeżeń odbiór częściowy poszczególnych objętych nimi robót budowlanych, 

wykonanych w ramach etapów wskazanych szczegółowo w Załączniku Nr 4 do umowy. 

Wykonawca uzasadni kwotę do wypłaty z tytułu faktury końcowej, wyodrębniając 

zakresy robót nie objęte wystawionymi poprzednio  fakturami częściowymi. Należności 

objęte fakturami częściowymi nie mogą przekraczać równowartości 70 % wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w § 5. 

 

10. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowo –  

w rozumieniu umowy i/lub ustawy o VAT - wystawionej faktury VAT, Zamawiający ma 

prawo odmówić jej przyjęcia bez negatywnych dla siebie konsekwencji. W takim 

wypadku objęta fakturą należność nie będzie traktowana jako wymagalna i nie będzie 

pociągać za sobą obciążenia Zamawiających ewentualnymi odsetkami za opóźnienie w 

płatności.  

 

11.  W celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca ustanowi 

zabezpieczenie w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych, a dokument potwierdzający tę okoliczność zostanie 

doręczony Zamawiającemu nie później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

Zabezpieczenie zostanie ustanowione w wysokości stanowiącej równowartość 5 % 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5.  

 

12.  Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 

dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń. 
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13.  Zwrot pozostałych 30 %  zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie 

terminu gwarancji jakości/rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 151 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający oraz Wykonawca ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje 

odbiorów : 

 

a) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej za 

wykonanie danego rodzaju robót (wykonanych w ramach etapów wskazanych 

szczegółowo w Załączniku Nr 4 do umowy), 

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji jakości/rękojmi. 

 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wpisem  do dziennika 

budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z  określeniem daty zakończenia 

robót, natomiast inne odbiory tylko wpisem  do dziennika budowy. Kierownik budowy 

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzają zgodność wykonania z projektem 

swoim podpisem w dzienniku budowy. Kierownik budowy zobowiązany jest  zgłosić o 

zakończeniu robót do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. 

 

3. W ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia  gotowości do 

odbioru, Zamawiający powołuje komisję odbioru i  zakończy  odbiór nie później niż w 

ciągu 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru robót, o czym powiadamia 

Wykonawcę pisemnie. Zakończenie prac komisji spisaniem protokołu  bezusterkowego  

(bez zastrzeżeń) odbioru jest  równoznaczne  z potwierdzeniem terminu zakończenia 

robót  określonym przez Wykonawcę w  powiadomieniu o gotowości odbioru  robót. 

 

4. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone  zostaną protokoły 

określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Protokoły odbioru, 

podpisane przez Zamawiającego, TAURON (w przypadku odbioru końcowego) i 

Wykonawcę, Zamawiający doręcza  Wykonawcy  w ciągu 7 dni od zakończenia 

czynności odbioru. Protokoły te będą stanowić podstawę do wystawienia  faktur. 

 

5. Odbioru częściowego, jak i odbioru końcowego oraz ostatecznego dokonuje 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy oraz przedstawicieli stosownych, wymaganych 

obowiązującymi przepisami oraz umową organów/instytucji, w tym TAURON. 

 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający odstępuje od 

odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po usunięciu wad 

Wykonawca i Zamawiający podejmuje czynności określone w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 
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7.  W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru lub w  okresie 

rękojmi/gwarancji jakości, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający  może : 

 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej   wartości 

użytkowej, technicznej lub estetycznej robót  

albo 

b) zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy 

tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub 

naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia lub opcjonalnie, powierzyć ich 

wykonanie  osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a kosztami 

zastępczego wykonania obciążyć Wykonawcę. 

 

8. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami oraz umową i 

wymogami TAURON próby i sprawdzenia, w tym techniczne i technologiczne. O 

terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie, nie 

później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób  i sprawdzeń.  

 

9. Wykonawca przedstawi Zamawiającym do odbioru, zaświadczenia właściwych jednostek 

i organów,  świadectwa techniczne,  dokumenty gwarancyjne (w tym producentów 

materiałów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu umowy) i protokoły z 

pomiarów i badań wymaganych przy tego typu robotach przez TAURON, a  także 

dokumentację powykonawczą ze  wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy. 

Wymienione w zdaniu poprzedzającym dokumenty zostaną przez Wykonawcę 

przedłożone w czterech egzemplarzach. Wykonawca  zakończy wszystkie czynności 

odbioru w ciągu 7 dni. 

 

10 Zamawiający podpisuje odbiór częściowy po  sprawdzeniu zgodności jego wykonania z 

umową, w tym Rzeczowo-Finansowym Harmonogram Robót  i właściwymi dla 

przedmiotu umowy przepisami, technologią  oraz po sprawdzeniu jego zgodności z 

obowiązującymi  wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa. 

 

11. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego/rękojmi i polega 

na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie 

gwarancyjnym/rękojmi.  

 

§ 7 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu/ TAURON gwarancji jakości na wykonane  w 

ramach przedmiotu umowy roboty. Termin gwarancji jakości („gwarancja”) biegnie od 

dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń i kończy się z 

upływem okresu ….. miesięcy liczonego od dnia technicznego odbioru przez 

Zamawiającego i TAURON bez zastrzeżeń przedmiotu umowy, w tym urządzeń 

wchodzących w jego skład. 
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości  za: 

 

   1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i  estetyczną wykonanych 

robót, 

   2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru  

i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości wad lub usterek,  Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu  termin do ich usunięcia.  

 

4. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady uniemożliwiające prawidłową eksploatację 

wchodzących w zakres przedmiotu umowy elementów sieci (powodujących konieczność 

wyłączenia urządzeń spod napięcia lub konieczność pracy tych urządzeń pod obciążeniem 

niższym od nominalnego) – nie później niż w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez 

Zamawiającego lub TAURON zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie. 

 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówi 

usunięcia wad, to Zamawiający lub TAURON mogą samodzielnie wady usunąć lub zlecić 

usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiający lub 

TAURON mogą samodzielnie usunąć wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia 

(na koszt Wykonawcy) w przypadku, gdy umożliwi to niezwłoczne usunięcie usterki, a 

opóźnienie może spowodować wzrost dodatkowych kosztów, wynikających z 

niedotrzymania warunków dostarczania energii elektrycznej. 

 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub 

trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

7. Jeżeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego elementu/całości przedmiotu umowy 

objętego gwarancją, nowy, wolny od wad lub dokona istotnych napraw przedmiotu 

objętego gwarancją, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, 

wolnego od wad przedmiotu objętego gwarancją lub zwrócenia i montażu naprawionego. 

Jeżeli Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające 

stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji 

ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją 

nie można było z niego korzystać. 

 

8. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot umowy objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie 

będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji, podlega wymianie na nowy, 

wolny od wad, bez względu na możliwości i  dopuszczalność jego naprawy. 

Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany 

wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub 

drugiej reklamacji. 
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9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub 

jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązuje się do odbioru od 

Zamawiającego lub TAURON wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego 

wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 

 

10. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania 

gwarancji, za wyjątkiem obejmujących wyłącznie te wady, które zostały spowodowane 

siłą wyższą lub z wyłącznej winy Zamawiającego lub TAURON albo osób trzecich, za 

które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 

11. W ramach gwarancji Zamawiający lub TAURON mogą domagać się usunięcia szkód, 

które wady spowodowały lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 

 

12. Zamawiający lub TAURON może dochodzić roszczeń tytułu gwarancji także po upływie 

okresów gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem. 

 

13. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez 

Zamawiającego/TAURON sposób i/lub terminie, Zamawiający może domagać się kary 

umownej  zgodnie z §  10 niniejszej umowy. 

 

§ 8 

 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad 

przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności  odbioru oraz wad 

powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w  przedmiocie umowy w chwili 

odbioru i wygasa po upływie okresu ….. miesięcy liczonego od dnia odbioru przez 

Zamawiającego i TAURON bez zastrzeżeń przedmiotu umowy, w tym 

poszczególnych jego elementów. 

 

2. O wykryciu wady Zamawiający/TAURON powiadomi na piśmie Wykonawcę w  

terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w określonym w trybie ust. 9 

terminie wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, stwierdzone 

w okresie rękojmi, jeżeli  Zamawiający/TAURON zażądał tego na  piśmie przed 

upływem okresu  rękojmi. 

 

4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie  terminu rękojmi, 

jeżeli Zamawiający/TAURON zgłosił Wykonawcy istnienie  wady w okresie rękojmi.   

 

5. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w ust. 3 lub jeżeli chodzi 

o wady stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy - w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, daje Zamawiającemu/TAURON prawo 

powierzenia ich usunięcia  osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią 
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zostanie w  takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub w braku 

takiej możliwości, spowoduje powstanie po stronie Wykonawcy zobowiązania do jego 

uiszczenia na rzecz Zamawiającego. 

 

6. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale  

Zamawiającego/TAURON i Wykonawcy oraz oceniane pod względem przyczyny ich 

powstania - według stanu na dzień sporządzenia protokołu. 

 

7. Zamawiający/TAURON powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji  

wad na 5 dni przed dokonaniem oględzin. 

 

8. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca  bezpośrednio  

po zakończeniu działania komisji. 

 

9. Terminy usunięcia ujawnionych wad  będzie określać Zamawiający/TAURON,  biorąc 

pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie 

informując o tym Wykonawcę. 

 

10. Określone w ustępach poprzedzających uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

przysługują Zamawiającemu/TAURON niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji 

jakości wynikających z treści § 7 i mogą być realizowane w sposób od siebie 

niezależny. 

 

§ 9 

 

1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie  poszczególnych części  lub całości 

przedmiotu umowy  opóźnia się z winy/odpowiedzialności Wykonawcy lub osób, z 

których pomocą Wykonawca umowę wykonuje  albo  jeżeli  przedmiot umowy jest 

wykonywany w sposób wadliwy lub  sprzeczny z umową, w tym z Rzeczowo-

Finansowym Harmonogramem (załącznik nr 4) lub jakimkolwiek innym załącznikiem do 

umowy, Zamawiający może od  umowy odstąpić, powierzając  poprawienie lub  dalsze 

wykonanie  przedmiotu umowy innej osobie na  koszt i niebezpieczeństwo  Wykonawcy. 

 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w przypadku : 

 

1)  zajęcia majątku Wykonawcy lub zbycia przez Wykonawcę majątku na rzecz 

wierzycieli, 

2) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swego przedsiębiorstwa, również  w 

razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, 

3) zajęcia w toku postępowania zabezpieczającego lub egzekucyjnego wierzytelności 

przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za 

wykonanie robót budowlanych objętych niniejszą umową,  

4) *
przekraczających okres 14 dni opóźnień w uiszczaniu przez Wykonawcę należności 

względem poszczególnych podwykonawców robót budowlanych objętych umową, o 
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czym Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na piśmie 

Zamawiającego z przedłożeniem wykazu ww. zaległości, 

5) zaniechania  realizacji umowy przez Wykonawcę,  

6) przerwania wykonywania robót lub opóźnienia w realizacji robót przekraczającego 14 

dni, 

7) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą umową w 

terminie określonym w § 2 ust. 3,  

8) naruszenia, w tym nierealizowania lub wadliwego realizowania przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w §  4, 

9) braku ubezpieczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcęw zakresie i w sposób 

określony postanowieniami umowy. 

 

3.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym 

wymienionych w ust.1 i ust. 2 oraz w innych postanowieniach umowy oraz w przepisach 

kodeksu cywilnego, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 10 dni od daty pisemnego 

powiadomienia go o odstąpieniu przez Zamawiających od umowy do : 

 

1) sporządzenia inwentaryzacji robót przy udziale Zamawiającego, 

2) przekazania placu budowy, 

3) zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 30 % wynagrodzenia 

określonego w § 5 niniejszej umowy, co nie pozbawia Zamawiającego prawa 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje 

wyrządzonej mu szkody, rodzącego po stronie Wykonawcy odpowiedni obowiązek 

zapłaty. 

 

4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego 

skierowane pod adresem Wykonawcy wskazanym w umowie. 

 

5. W razie uchylenia się Wykonawcy od obowiązków wymienionych w ust. 3,  Zamawiający 

ma prawo sporządzić na własną rękę i na koszt Wykonawcy  inwentaryzację robót oraz 

protokół przekazania terenu budowy,  zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę w 

sposób ww. oraz wprowadzić nowego  wykonawcę  do dalszej realizacji robót na koszt 

dotychczasowego Wykonawcy. 

 

6. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma  obowiązek 

natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia  na własny koszt nie 

zakończonych  robót oraz placu budowy, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie. 

 

7. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wykonane roboty, prace 

tymczasowe  oraz  materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią  jego 

własność  i pozostają w jego dyspozycji. 

 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy, sprawdzi on zakres robót wykonanych  przez  

Wykonawcę oraz ich wartość. Dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy 
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kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 5 niniejszej umowy w  

odniesieniu do robót od realizacji których odstąpiono, a wynagrodzeniem 

wynegocjowanym z nowym wykonawcą, Zamawiający obciąży dotychczasowego  

Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów, Zamawiający zatrzymuje pełną 

kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji. 

Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie w tym przypadku 

powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu  ostatecznego rozliczenia przedmiotu 

umowy z określeniem kwoty, jaka  pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za 

realizację prac  określonych w protokole inwentaryzacji.   

 

9. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie przekraczającej 45 dni zwłoki w zapłacie 

należnego mu wymagalnego wynagrodzenia, 

 

§ 10 

 

1. Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu poszczególnych części lub całości  przedmiotu 

umowy, za nieusunięcie w zakreślonym przez  Zamawiającego terminie stwierdzonych 

przy odbiorze lub w czasie  trwania gwarancji jakości lub rękojmi wad i usterek, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną  w  wysokości stanowiącej 

równowartość 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5, za każdy 

dzień opóźnienia, maksymalnie do kwoty stanowiącej równowartość 30 % wynagrodzenia 

Wykonawcy, określonego w § 5 niniejszej  umowy. Za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z jakiegokolwiek leżącej po stronie Wykonawcy przyczyny wskazanej w 

umowie należna od Wykonawcy kara umowna rodząca po stronie Wykonawcy 

odpowiedni obowiązek zapłaty, wynosić będzie równowartość 30 % wynagrodzenia 

określonego w § 5. 

 

2. *
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 5, za każdy dzień opóźnienia: 

 

a)*z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

b)*z tytułu nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, 

c)*za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, 

d)*z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

e)*za niewystąpienie do Zamawiającego o zgodę, o której mowa  

w § 4a* ust. 5 i 6, 

 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 5, za każde  naruszenie obowiązków wynikających z §4. 
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4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od  daty 

wystąpienia przez Zamawiającego, pod adresem Wykonawcy wskazanym  w umowie, z 

żądaniem zapłacenia kary.  

 

§ 11 

 

1. Niezależnie  od kar umownych określonych w § 9 i § 10 niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu odszkodowania za 

szkodę przekraczającą wysokość kar umownych,  wyrządzoną na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania  zobowiązania objętego umową. 

2. Należności z tytułu zastrzeżonych umową kar umownych, jak również z tytułu 

objętego umową odszkodowania, w tym wymienionego w ust. 1, mogą zostać 

potrącone z każdej należności Wykonawcy, na co wyraża on zgodę. 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej z limitem nie mniejszym niż wartość ofertowa przedmiotu umowy na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

 

2. Zakres ochrony będzie obejmował odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za szkody 

rzeczowe oraz osobowe wraz z ich następstwami wyrządzone na terytorium Polski 

wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub/i wskutek 

popełnienia czynu niedozwolonego polegającego m.in. na uchybieniu, zaniedbaniu 

popełnionym w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

 

3. *
W przypadku korzystania z usług podwykonawców, ochrona ubezpieczeniowa 

powinna obejmować szkody, za które są odpowiedzialni podwykonawcy, niezależnie 

od tego, czy wyrządzona szkoda wynikać będzie z czynu niedozwolonego, czy 

nienależytego wykonania zobowiązania. 

 

§ 13 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących 

integralną część umowy dla swej ważności wymagają  pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem 

art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wystąpienia przewidzianych na 

tę okoliczność przesłanek wskazanych w §13ust 2. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej 

warunkach:  

 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i 

pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł 

przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności 

gdy jest spowodowana: 
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a) wystąpieniem dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem 

umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót, 

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność 

przerwania robót budowlanych, z wyłączeniem niedogodności związanych z pogodą, 

typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. 

c) okolicznościami siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

d) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: 

opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się 

przypisać Zamawiającemu, 

e) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 

f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są 

korzystne dla Zamawiającego, 

h) zmianą stanu faktycznego powodującą nieracjonalność lub niecelowość dalszej 

realizacji zamówienia. 

 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, 

 

3) zmian kluczowego personelu Wykonawcy pod warunkiem, że osoby zaproponowane 

będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie, 

 

4) zmian innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były 

fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla 

Zamawiającego, 

 

3. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli 

obydwie strony uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest 

koniczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 

 

4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien 

jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku 

budowy. 

 

5. Wszelkie oświadczenia składane przez strony niniejszej umowy powinny być - dla swej 

skuteczności - formułowane na piśmie oraz doręczane osobie uprawnionej do ich odbioru, 

o ile inaczej nie wskazano w umowie, pod adresem Zamawiającego oraz Wykonawcy 

podanymi w umowie.  
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  kodeksu cywilnego, 

prawa budowlanego, ustawy prawo zamówień publicznych, oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów regulujących kwestie związane z niniejszą umową.  

 

7. Wykonawca - bez wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego - nie może przenieść na 

osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w tym w 

szczególności wierzytelności z tytułu przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia oraz 

żadnych praw ani obowiązków określonych umową. 

 

8. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy  strony  umowy 

zgodnie poddają sądowi właściwemu według siedziby  Zamawiającego. 

 

9. Integralną część niniejszej umowy stanowią, na etapie jej zawarcia, następujące 

załączniki:  

 

1) Załącznik Nr 1 – Dokumentacja projektowa, 

2) Załącznik Nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

3) Załącznik Nr 3 – Oferta wykonawcy, 

4) Załącznik Nr 4 - Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robót, 

5) Załącznik Nr 5 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

6) Załącznik Nr 6 – Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska. 

7) Załącznik Nr 7 - Wykaz pracowników świadczących usługi. 

 

10. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla 

Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

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

Zamawiający                                                   Wykonawca 

 

 

* zapisy mające zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców 
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załącznik nr 7 

 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI 

 

 

Lp. Imię i Nazwisko Zakres wykonywanych czynności Od kiedy zatrudniony 

na umowę o pracę 

 

 

   

    

    

 

UWAGA: 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę na pełen etat osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:  

- roboty ziemnie wykonywane koparkami,  

-  demontaż i montaż słupów,  

- demontaż i montaż przewodów roboczych wraz z niezbędnym osprzętem z 

uprawnieniami E oraz ppn,  

- pomiary elektryczne 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Art. 297 §1 kodeks karny: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) przedkłada podrobiony, 

przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie 

dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

 

 

......................., dnia ..............r   

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

podpisy osób uprawnionych  do 

reprezentacji WYKONAWCY 

 


