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U M O W A  nr …………………………. 
 

Zawarta w dniu ……………………………………………………….. w Koninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej  i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto  i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego  Rejestru Sądowego, KRS nr 0000019516, NIP 665-000-12-14, kapitał zakładowy: 3 000 000 zł,                  
tel./063/ 242 82 76, reprezentowana przez: 
Michała Zawadzkiego – Prezes Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym”,            
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania zamówienia o nazwie: 

„Malowanie elewacji budynków portierni i stołówki przy ul. Marii Dąbrowskiej 8 w Koninie wraz 
z robotami towarzyszącymi”.   

1.1 Przedmiotem zamówienia jest: Malowanie elewacji budynków portierni oraz stołówki przy ul. Marii 

Dąbrowskiej 8 w Koninie wraz z robotami towarzyszącymi. 

 
§ 2 

Terminy realizacji umowy: 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość zamówienia w terminie do dnia 31.03.2022r. (jako dzień 
zakończenia robót uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego z odbioru robót). 
1.1 Podział robót na dwa etapy: 
I – Malowanie elewacji portierni oraz elewacji stołówki (strona południowa) wraz z robotami towarzyszącymi do 
31.12.2021r.  
II – Malowanie elewacji stołówki strona północna i zachodnia wraz z robotami towarzyszącymi – do 31.03.2022r. 
2. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania zamówienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz 
sytuację związaną z rozszerzaniem się COVID-19, o ile będzie miała wpływ na realizację przedmiotu umowy.  
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 2 dni roboczych od dnia akceptacji opracowanego 
projektu budowlanego. 
 

§ 3 
1. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca. 
2. Materiały i dostarczone przez Wykonawcę będą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
3. Opracowany projekt budowlany stanowić będzie własność Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Do wykonania przedmiotu umowy Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, gazu i energii elektrycznej. 
2. Dopuszcza się możliwość odpłatnego udostępnienia w/w mediów Wykonawcy po protokolarnym ustaleniu 
zasad rozliczenia. 

§ 5 
1. Za kompleksowe wykonanie prac opisanych w § 1 ustala się wynagrodzenie  dla Wykonawcy w wysokości: 
netto ………………………………………. zł, słownie: …………………………… plus równowartość obowiązującego 
podatku VAT …………………………….zł, słownie: ………………………………………………., brutto ………………….. 
zł, słownie: ………………………………………………………………. 
2. W powyższej wartości mieszczą się wszystkie składniki cenotwórcze wykonania przedmiotu umowy, w tym 
wartość dostarczonych przez Wykonawcę materiałów budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu. 
3. Zapłata za wykonane prace odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 12 niniejszej umowy. 
4. Dopuszcza się możliwość udzielenia robót dodatkowych i zamiennych na warunkach jak w złożonej ofercie oraz 
zmniejszenia zakresu robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: ……………………………………….. 
telefon kontaktowy: …………………………………. 

 
§ 7 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. kompleksowe wykonanie zamówienia zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, o której 
mowa w § 1, wymogami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa; 
2. zabezpieczenie terenu robót w czasie użytkowania obiektu przed dostępem osób niepowołanych; 
3. zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem; 
4. stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy; 
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5. zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu                                     
z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez przedstawicieli Zamawiającego. 
6. przestrzeganie przepisów B.H.P. i p.poż.; 
7. zabezpieczenie kompletu materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia; 
8. pełnienie obowiązków gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu odbioru końcowego robót 
budowlanych wynikających z przedmiotu zamówienia; 
9. usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady; 
10. dopełnienie obowiązków związanych z odbiorem końcowym kompleksowo wykonanych robót 
budowlanych, których zakres określony został w § 1; 
11. sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 
12. przekazywanie na bieżąco Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności 
dla zastosowanych materiałów; 
13. zgłoszenia robót zanikających lub robót ulegających zakryciu do sprawdzenia przez Zamawiającego; 
14. natychmiastowe usuwanie ewentualnych awarii; 
15. usuwanie na własny koszt odpadów i śmieci; 
16. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za: 
a) uszkodzenie i zniszczenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których 
istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót, 
b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym z przekazanym 
Wykonawcy, 

c) szkody osób trzecich powstałe w wyniku wykonywania prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 
17. szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach budowlanych na skutek zdarzeń losowych                      
i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na własny koszt. 
 

§ 8 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia 
niezbędne do wykonania umowy. 
2. Wykonawca obowiązany jest do starannego zapoznania się z przedmiarem robót oraz Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, należytej oceny kompleksowego zakresu prac niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. Zaniedbanie tych obowiązków, w szczególności poprzez błędne lub niedostateczne 
zapoznanie się z właściwym zakresem nie uzasadnia ze strony Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego. 
3. Zamawiający umożliwi na pisemny wniosek Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. 
 

§ 9 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 
2. odebranie robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia; 
3. zapłata za zrealizowany zakres prac wg warunków niniejszej umowy. 

 
§ 10 

Kontrola postępu i jakości robót 
1. Zamawiający kontroluje przebieg realizacji robót budowlanych. W razie stwierdzenia realizacji przedmiotu 
umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze skutkami 
przewidzianymi z tego tytułu. 
2. O wykrytych wadach w robotach budowlanych i innych pracach związanych z przedmiotem zamówienia 
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy                
z tytułu wad ujawnionych w późniejszym terminie. 
3. Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  
Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte przed upływem terminu usunięcia 
wad. 

4. Usuniecie wad potwierdza Zamawiający. 
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego, wówczas 
Zamawiający może zlecić ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
o tym fakcie 14 dni wcześniej. 
6. Wszystkie materiały i jakość robót musza być dostosowane do wymagań Zamawiającego, zgodnie                                  
z obowiązującymi normami i przepisami oraz poddane takim testom na placu budowy lub miejscu 
wyprodukowania, jakich będzie wymagał Zamawiający. Wszelkie próbki, atesty dostarcza Wykonawca na własny 
koszt.  
 

§ 11 
Zasady i terminy dokonywania odbiorów: 
Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór opracowanego projektu budowlanego. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu opracowany 
projekt budowlany celem akceptacji. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawcę 
poprawek/zmian w opracowanym projekcie. 
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b) odbiór częściowy robót: polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem.  
Odbioru dokonuje Zamawiający. Zgłoszenia do odbioru częściowego (robót zanikających lub ulegających  
zakryciu oraz robót w toku) dokonuje osoba sprawująca nadzór nad realizacją robót budowlanych, 
c) odbiór końcowy robót dotyczących wykonania całego zamówienia. 
Minimum 5 dni przed umownym terminem zakończenia zadania Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do 
odbioru oraz przedkłada do zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą 
miedzy innymi dokumentacja powykonawcza  obejmująca: 
- deklaracja kierownika budowy dot. wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami 

i przepisami, jeśli dokumenty te są wymagane. 
- zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy, 
- certyfikaty, znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów, 
- protokół z odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
- karty gwarancyjne (zamontowanych urządzeń, wykonane roboty), 
-     dokument przekazania odpadów niebezpiecznych celem unieszkodliwiania uprawnionej jednostce   
      posiadającej   stosowne zezwolenie. 
W terminie 3 dni od chwili przekazania przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych Zamawiający 
dokonuje ich sprawdzenia i w przypadku kompletności i prawidłowości dokumentów rozpisuje odbiór końcowy. 
Przystąpienie do odbioru końcowego nie może nastąpić później niż 10 dni od daty zgłoszenia. 
 

§ 12 

Ustala się następujące zasady rozliczenia za wykonane prace związane z wykonaniem zamówienia: 
1. Ustala się następujące zasady rozliczenia za wykonane prace związane z wykonaniem zamówienia: 
1.1 Fakturowanie robót zostanie dokonane dwiema fakturami: 
a) I Faktura częściowa wystawiona w wysokości do max 50 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 
niniejszej umowy, w zależności od zaawansowania robót  do dnia 31.12.2021r. potwierdzona protokołem odbioru 
robót, 
b) II faktura końcowa wystawiona do dnia 31.03.2022r. pozostałej kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 5 
niniejszej umowy potwierdzona protokołem końcowym odbioru robót. 
2. Faktury należy wystawiać na podstawie protokołu z odbioru końcowego na: 
Nabywca: PGKiM Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, NIP 665-000-12-14. 
3. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury. Za spełnienie niniejszego warunku uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku 
Zamawiającego. 
4. W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności Wykonawcy, przysługują Wykonawcy odsetki                             
w ustawowej wysokości. 
5. Termin przedłożenia przez Wykonawcę ostatecznego rozliczenia robót ustala się na 5 dni od daty zakończenia 
odbioru końcowego. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania. 
7. Rachunek, na który dokonywany będzie przelew wynagrodzenia dla Wykonawcy, powinien, w momencie 
dokonywania przelewu środków przez Zamawiającego, znajdować się na tzw. ,,białej liście”, tj. wykazie 
podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia                                      
12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
W przypadku, kiedy podany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy nie znajdzie się w w/w wykazie, 
Zamawiający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym właściwym dla 
Wykonawcy. 
 

§ 13 
Ustala się naliczanie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku nie wykonania lub nienależytego 
wykonania umowy: 
1. za przekroczenie terminu wykonania zamówienia, o których mowa w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 2% wynagrodzenia umownego (brutto), jednak nie więcej 
niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy; 

2. za wykonane prace lub elementy robót budowlanych posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu 
Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 
umowy. Wykonawca natomiast zobowiązany jest do usunięcia tych wad na swój koszt w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego; 
3. wady w wykonanym zamówieniu, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót budowlanych lub w okresie 
rękojmi za wady lub gwarancji jakości dające się usunąć Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego; 
4. za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w pkt 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% 
wynagrodzenia umownego  (brutto)za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek, 
jednak nie więcej niż 10% tegoż wynagrodzenia; 
5. odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od 
umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy (np. realizacja robót odbiegających od 
warunków ustalonych w umowie) stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 
10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 pkt 1 umowy. 
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6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktury Wykonawcy za wykonane roboty należności 
Zamawiającego, o których mowa w pkt. 1, 2, 4 oraz 5. O fakcie potrącenia Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
na piśmie. 
 

§ 14 
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
 

§ 15 
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                  
i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania  
zgodnie z przeznaczeniem. 
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres …………….. 
miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
3. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji. 
4. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały                                    
w następujących terminach: 
- na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia wad i usterek przez służby Zamawiającego, lub 
użytkownika obiektu, 
- na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości. 
5. W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca. 

 
§ 16 

1.Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego  z tytułu szkód mogących powstać w związku         
z wykonywaniem robót określonych w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca  zobowiązany jest do zawarcia umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim przy prowadzeniu określonej 
działalności gospodarczej przez Wykonawcę na wartość min 100 000,00zł.                                                                                  
2.Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.                                                                                      
3.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu  polisę ubezpieczeniową, o której mowa w  ust.1  
niniejszej umowy Kserokopia ww. polisy 

  
§ 17* * 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, a także dalszych podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania; 4. w 

terminie 7 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 

piśmie pod rygorem nieważności, o podwykonawcach lub dalszych podwykonawcach, którym ma 
zostać powierzona realizacja robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę, formę 

prawną, adres, NIP, REGON, e-mail oraz numer telefonu do podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy oraz wskazać część robót, która zostanie powierzona poszczególnemu podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy; 5. umowa z podwykonawcą, a także umowa między podwykonawcą, a 
dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności; 6. Wykonawca oświadcza, że Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą będzie zawierała postanowienia dotyczące w szczególności: 1) opisu 
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wraz ze wskazaniem numeru umowy łączącej 

Zamawiającego oraz Wykonawcę oraz jaka konkretnie część tego zamówienia będzie realizowana 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 2) terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 3) zastrzeżenia, że w przypadku uchylania się 

przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający bezpośrednio zapłaci 
podwykonawcy kwotę mu należnego wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy, zgodnie 

z treścią Umowy o podwykonawstwo. 7. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenia ustalone we 
wszystkich umowach zawartych z podwykonawcami oraz umowach zawartych z dalszymi 

podwykonawcami nie będą łącznie przekraczały wartości umowy łączącej Zamawiającego oraz 
Wykonawcę; 8. umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 1) uzależniających 

uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego 

wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 2) uzależniających 
zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 9. w każdym wypadku, Wykonawca 
zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilości robót i ich 
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wyceną, a także wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót budowlanych, które mają 

być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, 

nie później niż 5 dni przed planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo; 10. Zamawiającemu 
w terminie 2 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 5 niniejszego 

paragrafu, przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo i do 
projektu jej zmiany, w szczególności w następujących przypadkach: 5 1) niespełniania przez projekt 

wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w Specyfikacji, w szczególności w 
zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót, 2) 

niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9 niniejszego 

paragrafu, 3) niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla 
Podwykonawców, 4) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty 
budowlane, 5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Ofercie 

Wykonawcy, 6) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 

obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 7) gdy projekt zawiera postanowienia 
uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego, 8) gdy termin realizacji robót 
budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót, 9) gdy 

projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego 

rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 11. w przypadku 
zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie 

określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu zmieniony 
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego; 12. 

niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 3 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego; 13. po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni 
od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem przez 

podwykonawcę realizacji robót budowlanych objętych umową; 14. Zamawiającemu w terminie 4 dni, 

od momentu otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, o której mowa w ust. 
13 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego sprzeciwu w zakresie w jakim nie 

spełnia ona wymagań określonych w ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu; 15. niezgłoszenie pisemnego 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie określonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego; 16. Wykonawca wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13 
niniejszego paragrafu, przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny 

dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 
umowę w imieniu podwykonawcy są do tego upoważnione; 17. przystąpienie do realizacji robót przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po uprzedniej akceptacji umowy 

o podwykonawstwo przez Zamawiającego, której treść jest zgodna z projektem Wykonawcy; 18. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który w trakcie realizacji robót budowlanych 

objętych przedmiotem umowy zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć do projektu umowy zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy; 19. w 

przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty 

we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcom z zachowaniem terminów 
określonych umowami, przy czym terminy realizacji tych umów nie będą w żaden sposób uchybiały 

terminom realizacji umowy łączącej Zamawiającego i Wykonawcę; 20. Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub 

dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie 

rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających 
je podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie 
wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Oświadczenia lub inne 

dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia muszą zostać dostarczone 
Zamawiającemu wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia w oryginale; 21. 
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dowodami zapłaty, o których mowa w niniejszym ustępie są m.in.: dokument wygenerowany przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – uznanie rachunku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i części przedmiotu umowy, której płatność dotyczy; 22. 
warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy jest 

przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 23. w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 6 wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23 umowy, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 25. bezpośrednia zapłata 
wynagrodzenia, o której mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 26. przed 
dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje o tym na piśmie Wykonawcę. 

Wykonawca w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji ma prawo zgłoszenia pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 27. w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu, 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 28. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy; 29. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo 
odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny; osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych podwykonawcy robót budowlanych, nie dają gwarancji dotrzymania terminów realizacji 

robót budowlanych lub z przypadku gdy podwykonawca narusza przepisy BHP i Ppoż.” 
 

§ 18 
Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za obopólną zgodą stron wyrażoną na piśmie              
w formie aneksu do niniejszej umowy. 
 

§ 19 
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 20 

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 
właściwie miejscowego dla Zamawiającego. 

 
§ 21 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
Prawo budowlane, oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy. 

 
§ 22 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron. 
 
 
              ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA 
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