
 

 
UMOWA nr ZP/07/ZGM/2023 

 na roboty budowlane w budynku przy ul. Popiełuszki 8/5 w Kątach Wrocławskich 
 

zawarta w dniu __________________________ 2023r. w Kątach Wrocławskich pomiędzy:  
 
1. Gminą Kąty Wrocławskie reprezentowaną przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wro-

cławskich z siedzibą przy ul. 1 Maja 85, 55-080 Kąty Wrocławskie, w imieniu i na rzecz którego działa: 
 

Kierownik -      Grzegorz Stryjeński 
przy udziale  
 
Głównego Księgowego  -    Elżbiety Błądek 
zwaną dalej: Zamawiającym 
 
a 
 
2. _____________________________________________ z siedzibą przy ul. ________________________, 

_____________________________________  
 
NIP:  ________________________ 
reprezentowany przez: __________________ – ___________________________ 
zwanego w dalszej części Wykonawcą 
 
każda z osobna zwaną „Stroną” łącznie zaś „Stronami”.  
 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:  
 
MONTAŻ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO DWUFUNKCYJNEGO O 
MOCY P=20 kW ORAZ MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJI CWU WRAZ Z 
ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI w budynku przy ul. Popiełuszki 8/5 w Kątach Wrocławskich. 
 
z uzyskaniem wszelkich niezbędnych ewentualnych uzgodnień, opinii, zgłoszeń czy pozwoleń, które 
pozwolą Zamawiającemu kompleksowo zrealizować zamierzone przedsięwzięcie budowlane. 
 
2. Przedmiot umowy określony w ust 1. zostanie zrealizowany w oparciu o: 

a. dokumentację techniczną autorstwa mgr. inż. Pawła Wójcika, 
b. przedmiar robót,  
c. prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy prawa, zasady wiedzy technicznej, normy polskie i 
sztukę budowlaną  

zachowując należytą staranność, jaka jest wymagana przy realizacji całości umowy jak również realizacji 
poszczególnych czynności wynikających z niniejszej umowy, w terminie i na zasadach określonych niniej-
szą umową. 

 
§2 

Termin realizacji 
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.  

 
§3 

Nadzór nad pracami 
1. Zamawiający – w przypadku takiej konieczności - ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego dla 

właściwych branż. 
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), a także na podstawie umowy z 
Zamawiającym. 

3. Wykonawca wskazuje jako kierownika robót – ……………………………………………… 
 

§4 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie ogółem netto 
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w wysokości ________,00 zł (słownie: __________________________________________ 00/100) plus podatek VAT w 
stawce ____% tj.: wynagrodzenie ogółem brutto w wysokości __________.000,00 zł (słownie: 
__________________________________________________ 00/100). 

2. W ramach wynagrodzenia (ceny oferty brutto) Wykonawca wykona cały przedmiot umowy. 
Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca w celu wykonania 
przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót objętych niniejszą umową, wraz z 
ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót dodatkowych i 
zamiennych. Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnego aneksu. 

5. Zmiana wynagrodzenia wynikająca z wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych 
wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy. 

 
 

§5   
Warunki płatności 

1. Rozliczenie robót odbędzie się jedną faktura końcową wystawioną po zakończeniu realizacji całości 
robót.  

2. Podstawę do zapłaty faktury będzie stanowić obustronnie (Zamawiający i Wykonawca) podpisany 
protokół odbioru robót. 

3. Dane do wystawienia faktury:  
Nabywca: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP: 9130005147 
Odbiorca/Płatnik: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 85,  
55-080 Kąty Wrocławskie. 

4. Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 
w terminie do 21 dni od daty wpływu poprawnie sporządzonej faktury do siedziby Zamawiającego. Za 
datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Zapłata faktury zrealizowana będzie w systemie podzielonej płatności (MPP) na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze przez Wykonawcę, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

6. Faktury objęte obowiązkowym mechanizmem MPP powinny zawierać oznaczenie „Mechanizm 
podzielonej płatności - MPP”. Faktura nie zawierająca tego oznaczenia, jest fakturą nieprawidłowo 
wystawioną. 

 
§6 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) osób wykonujących następujący zakres 
czynności: roboty budowlane. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w ust. 1. W 
tym celu Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, 
zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wraz z wykazem 
należy przedłożyć do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z 
pracownikami wykonującymi czynności wymagane przez Zamawiającego w ust. 1. Kopia umowy o 
pracę musi zawierać następujące informacje: rodzaj umowy, datę zawarcia umowy i czas jej 
obowiązywania, oznaczenie stron umowy, rodzaj umówionej pracy, miejsce wykonywania pracy oraz 
wymiar czasu pracy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych pracowników zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W przypadku braku zgody informacje 
wrażliwe, podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych należy 
zanonimizować. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w 
ust. 1 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo przeprowadzenia kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 
wykonującymi czynności opisane w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie 
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i będzie 
podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w umowie. 
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§7 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za zaniechania, jak za własne. Wykonawca 
obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o faktycznym powierzeniu realizacji części zamówienia 
podwykonawcy, wskazując nazwę i adres podwykonawcy, dane kontaktowe, a także wartość zadania 
powierzonego podwykonawcy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także jej zmiany, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub projektu zmiany 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub zmiany umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
a także jej zmiany której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w przypadkach, o których mowa w ust. 4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi lub jej zmiany - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo, których wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, chyba, że przekracza ona 50.000 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 3 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Postanowienia ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z Protokołem odbioru końcowego robót, 

oświadczenia podwykonawców oraz oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich należności 
na rzecz podwykonawców. Rozliczenie końcowe Wykonawcy z podwykonawcami musi nastąpić przed 
rozliczeniem końcowym z Zamawiającym, co zostanie potwierdzone Zamawiającemu oświadczeniami 
podwykonawców o zapłacie. Do czasu przedstawienia takich oświadczeń nie rozpoczyna się bieg 
terminu do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

13. Nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 11 w terminie 7 dni od daty 
podpisania Protokołu końcowego odbioru robót, stanowić będzie podstawę do dokonania 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
na zasadach określonych w ust. 12. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 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, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na warunkach określonych w ust. 12, Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego; Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

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

17. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu do zgłaszania przez Wykonawcę 
pisemnych uwag, o których mowa w ust. 15, a w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych 
uwag, o których mowa w ust. 15 - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich zgłoszenia. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z art. 647 ustawy z dnia 13 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny. 

20. W przypadku zmiany, albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany przez niego inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę okoliczności, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy w zakresie 
zobowiązań niewykonanych. 

 
 

§8 
Warunki szczególne 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 
terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych robót, a w szczególności za bezpieczne 
warunki poruszania się pieszych w obrębie realizowanych robót. 

3. Wykonawca zapewni stały dozór nad wbudowanym mieniem do dnia odbioru końcowego robót. 
4. Wykonawca zabezpieczy istniejące instalacje i sieci, a także będzie dbał o porządek na terenie budowy. 
5. Wykonawca winien utrzymywać w należytym stanie teren budowy. 
6. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren przyległy do terenu budowy. 
7. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu ścieków i inne dla potrzeb 

budowy. 
8. Wykonawca usunie natychmiastowo docelowo wszelkie szkody i awarie spowodowane przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji robót. 
9. Wykonawca na żądanie Zamawiającego powinien uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 
 

§9 
Warunki realizacji prac 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich 
warunków i wymogów wynikających z dokumentacji i załączonych do niej uzgodnień. Wszystkie roboty 
budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą techniczną 
oraz doświadczeniem Wykonawcy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, terminowość oraz 
bezpieczeństwo robót, które wykonuje sam oraz przy pomocy podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

4. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
muszą być nowe, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, posiadające aktualne na dzień wbudowania 
atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania robót, aż do ich odbioru końcowego – utrzymać teren 
budowy jak i miejsce wykonywania robót, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco 
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zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne. Jest również 
odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., a także odpowiada za bezpieczne warunki 
poruszania się pojazdów i pieszych w obrębie realizowanych robót. 

6. Wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego na czas realizacji robót budowlanych (o ile 
będzie to konieczne do realizacji robót). 

7. Wykonawca  ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) oraz 
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019 r.  poz. 1396 z późn. 
zm.). 

8. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 
§10 

Ubezpieczenie działalności Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany posiadać opłaconą (wraz z dowodem opłacenia) polisę ubezpieczeniową, a w 

przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 
zł. 

2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa powyżej, przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy, tj.: do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej 
przedmiotu. 

3. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania 
ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub 
przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montażu i składowania w miejscu 
prowadzenia robót budowlanych wymienionych w Umowie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 
wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym. 
 

§11 
Odstąpienie od umowy 

1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji robót 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 powyższych okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część umowy. 

2. Zamawiający może natychmiast odstąpić od umowy, gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy nie kontynuuje ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego, 
b) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność i przerwa ta 

trwa dłużej niż 10 dni roboczych, 
c) zostanie otwarta likwidacja firmy Wykonawcy, 
d) Wykonawca ma ponad 10 dniowe opóźnienie w realizacji robót w stosunku do przedłożonego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone z zachowaniem formy pisemnej w terminie do 3 dni 

od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, z 
zastrzeżeniem ust. 1. 

 
§12 

Odbiór robót 
1. Wykonawca obowiązany jest zgłosić Zamawiającemu fakt zakończenia robót i gotowości do rozpoczęcia 

czynności odbioru.  
2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych w terminie do 2 dni roboczych od 

daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. Z czynności 
odbiorowych spisany zostanie protokół zawierający dokonywane w trakcie prowadzenia czynności 
odbiorowych ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w 
czasie czynności odbiorowych, podpisany przez uczestników odbioru. 

3. Na dzień rozpoczęcia czynności odbiorowych Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej 
powołanej przez Zamawiającego, wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru robót i umożliwiające 
ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. 

4. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia Zamawiającego 
o usunięciu wady. 
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5. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub 
stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 
a) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 

Wykonawcy odpowiedni termin; 
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne; 

c) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający 
ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich 
usunięciu. 

 
§13 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji umowy w terminie ustalonym w §2 w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony 
od następnego dnia od upływu terminu rozpoczęcia lub wykonania, 

b) za zwłokę w zakończeniu realizacji umowy w terminie ustalonym w §2 ust. 1 lit. c)  w wysokości 
1,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 
liczony od następnego dnia od upływu terminu rozpoczęcia lub wykonania, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego robót lub ujawnionych w 
okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad, 

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy, 

e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom - 0,5% wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 

f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 5% 
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek 
nieprzedłożenia projektu umowy lub projektu zmian umowy, 

g) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy za każdy przypadek, 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 5% 
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek, 

i) za naruszenie określonych niniejszą umową obowiązków związanych z zatrudnieniem na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę – Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 
1 niniejszej umowy - za każdy przypadek. Za naruszenie obowiązków związanych z zatrudnieniem 
na podstawie umowy o pracę uznana zostanie również sytuacja, w której Wykonawca nie 
przedkłada Zamawiającemu wymaganych dokumentów. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 
ust. 1 niniejszej umowy, kwot naliczonych kar umownych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 

4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki i każdy przypadek nieprzekazania lokalu 
mieszkalnego, 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada 
Zamawiający – 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy. 

4. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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§14 
Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji 
rozpoczyna się w dniu następnym, po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Gwarancja 
obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. 

2. Rękojmia wygasa trzy miesiące po upływie terminu gwarancji. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się po 
odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na 
nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w 
którym wada była usuwana. 

5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

6. Gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę obejmuje również zakres robót wykonanych przez 
podwykonawców. 

 
§15 

Rozstrzyganie sporów 
1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, dla których Strony nie 

znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w 

szczególności ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§16 
Zmiany lub uzupełnienia 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadku 
wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych poniżej: 
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia prac dodatkowych – o okres niezbędny dla wykonania tych prac; 
b) wystąpienia robót uzupełniających lub zamiennych, 
c) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót, 
d) konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów 

przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie prowadzonych 
robót, 

e) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej umowy nie 
miały wpływu, 

f) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 
robót budowlanych, 

We wszystkich przypadkach określonych powyżej, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie 
dłużej jednak niż, o czas trwania tych okoliczności. 

g) wcześniejszego zakończenia robót obejmujących całość przedmiotu zamówienia (skrócenie 
terminu). 

2) Zmiany kierownika budowy/kierowników robót branżowych, na wniosek Wykonawcy 
w przypadku: 
a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, 
b) nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, 
c) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 
3) Zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku gdy nie wykonuje 

on swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. W przypadku zmiany kierownika 
budowy - nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SWZ dla danego 
specjalisty. 

4) Zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego 
(kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót 
wykonywanych przez podwykonawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po 
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. 
wykonania robót określonych w niniejszej umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy 
przez Wykonawcę. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
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postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca  lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5) Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy, strony 
dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia 
za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

6) Zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia wynika ze 
zmian organizacyjnych. 

7) Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w celu jego aktualizacji z terminem wykonania 
poszczególnych elementów robót, bez możliwości zmiany jego elementów podstawowych, a 
także bez możliwości wydłużenia terminu zakończenia całego zadania inwestycyjnego. 

8) Zmian postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów powodujących 
konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. 

9) Zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których konieczność 
wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
niniejszej umowy. 

10) Zmian będących następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości  
w dokumentacji projektowej. 

 
3. Wykonawca może przenieść wierzytelność z niniejszej umowy dotyczącą zapłaty wynagrodzenia na 

rzecz osób trzecich, wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie 

opóźnienia robót. 
 

§17 
Klauzula RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuje, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 1 Maja 
85, 55-080 Kąty Wrocławskie, reprezentowany przez Kierownika ZGM.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
zgm@zgmkwr.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z ni-
niejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetar-
gu nieograniczonego.  

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie doku-
mentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także po zakończeniu 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach dostępu do informacji 
publicznej, z wyłączeniem danych skutecznie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.  

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekra-
cza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  

6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest wymo-
giem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemoż-
liwia prawidłowe złożenie oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

7. Zebrane dane osobowe nie będą służyły do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 
tym profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.  

8. Wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe są wymienione w postępowaniu o zamówienie 
publiczne, mają:  

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO (w przypadku, 
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby nie-
współmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczegól-
ności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);  
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2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO1;  
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na pod-

stawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;  
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba 

której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.  
9. Osobie fizycznej, której dane znajdują się w dokumentacji o zamówienie publiczne nie 

przysługuje:  
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.  

10. Wykonawca wypełni obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 RODO względem 
osób fizycznych, których dane osobowe załączy do oferty lub w ramach wyjaśnień bądź uzupeł-
nień przekaże Zamawiającemu w ramach prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz zapozna osoby fizyczne, o których mowa w niniejszym rozdziale.  

11. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, 
przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: 
www.zgmkwr.pl/pl/page/rodo lub www.bip.zgmkwr.pl (zakładka Ochrona Danych Osobowych 
RODO).  

 
§18 

Forma umowy 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i 
dla Zamawiającego. 

 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:  
 
 
……………….….………………………..     …..……………………………………… 
 
 
……………………….. 
Kontrasygnata Głównej Księgowej 

 
 
 

 
 

 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników.  
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  
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