WZÓR

U M O W A Nr 2021/IR.UR/……..
zawarta w Nysie w dniu …………………. r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa
Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz, z siedzibą przy ul. Kolejowej 15, 48-300 Nysa,
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………….
……………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą uprawnionym do wykonywania robót objętych niniejszą umową po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) przeprowadzonego w dniu …………
i oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu …………, o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót:

„Przebudowa dróg w Rynku”
2. Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji
warunków zamówienia (SWZ) oraz ofercie Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.
3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją techniczną
w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
§2
1. Realizację przedmiotu umowy Wykonawca zakończy w terminie do 15 miesięcy od dnia podpisania
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
§3
1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, terminach oraz zgodnie z innymi postanowieniami określonymi
w niniejszej umowie,
2) na koszt własny w ramach przedmiotu umowy zapewnienie, w przypadku wystąpienia takiej konieczności,
nadzoru archeologicznego oraz saperskiego,
3) zorganizowanie i utrzymanie swojego zaplecza budowy, utrzymania ładu i porządku na terenie budowy,
4) przestrzeganie na terenie budowy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej,
5) przygotowanie, wymaganej przepisami Prawa Budowlanego, dokumentacji powykonawczej budowy,
w tym m.in. geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w 4 egz.
2. Od dnia protokólarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody
wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.
§4
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie placu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe
Wykonawcy na kwotę …………………… zł brutto (w tym podatek VAT)
słownie: ……………………………………………………………………………………………./100
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz przetargowej, jak również w nich nie ujęte, które

muszą być poniesione w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi
przepisami i normami. Z zastrzeżeniem ust. 4, 10 i 18 poniżej wskazane w ust. 1 powyżej wynagrodzenie
ryczałtowe Wykonawcy nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne
do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również
koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego
w ust. 1, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1342)
- jeżeli zmiany określone w pkt 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wynagrodzenie brutto zostanie określone z uwzględnieniem
obowiązującej (aktualnej na dzień wystawienia faktury) stawki podatku VAT, bez zmiany ceny netto.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2 zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia wymaga
wykazania przez Wykonawcę, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników
wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz
Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie jedynie o wartość
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień
w powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezłożenie
informacji w powyższym zakresie we wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że
wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający
jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz
poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających
prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.
Wzrost kosztów realizacji zamówienia z powodów wyżej opisanych nie może przekroczyć procentowej wartości
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3, zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia wymaga
wykazania przez Wykonawcę, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ma wpływ na koszty
wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać, jaką część składową stawki
wynagrodzenia umownego stanowią składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pracowników
bezpośrednio wykonujących zamówienie, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym
ich czasie pracy. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie jedynie o wartość wzrostu całkowitego kosztu
Wykonawcy wynikającego ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia tych osób. Przedłożenie
Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia
omawianych zmian. Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we wskazanym terminie upoważnia
Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia
proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od
Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania,

że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku
weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę. Wzrost kosztów realizacji zamówienia z powodów wyżej
opisanych nie może przekroczyć procentowej wartości wzrostu składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne. Zmiana wysokości kwotowej składek na ubezpieczenie społeczne, stanowiąca konsekwencję wzrostu
wynagrodzenia, nie stanowi podstawy waloryzacji wynagrodzenia.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4, zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia wymaga
wskazania przez Wykonawcę, że zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać
jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowią wpłaty z tytułu pracowniczych planów
kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu
wynikającego ze zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat z tytułu pracowniczych planów kapitałowych jaki
Wykonawca jest zobowiązany ponieść w obligatoryjnym zakresie określonym powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić
w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we
wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności
zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w
tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem
uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę.
9. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 - 4 dopuszczalna jest najwcześniej
po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy. Termin 30 dni, o którym mowa w ust. 6 - 8 liczony będzie od dnia
następującego po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy.
10. Zamawiający przewiduje również dokonanie zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
w sytuacji gdy poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa wyżej, wzrośnie lub spadnie
o co najmniej 5%. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na:
1) 180 dni licząc od dnia zawarcia umowy,
2) a w przypadku zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert - termin otwarcia
ofert.
11. Punktem odniesienia dla zmiany, o której mowa w ust. 10, będą średnie krajowe ceny materiałów
budowlanych określone w zeszycie IMB, IMI, IME (informacji o cenach materiałów budowlanych, instalacyjnych
i elektrycznych wydawnictwa Sekocenbud) za kwartał, w którym Wykonawca lub Zamawiający złożył wniosek
o zmianę wysokości wynagrodzenia, w odniesieniu do:
1) średnich krajowych cen materiałów budowlanych określonych w zeszycie IMB, IMI i IME za kwartał, w którym
zawarto umowę,
2) średnich krajowych cen materiałów budowlanych określonych w zeszycie IMB, IMI i IME za kwartał w którym
nastąpiło otwarcie ofert - w przypadku zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania
ofert,
przy czym materiałami referencyjnymi będą wymienione poniżej w „koszyku referencyjnym” materiały :
- surowce mineralne, kruszywa oraz materiały i elementy kamienne,
- materiały wiążące oraz wapienne i gipsowe,
- materiały drzewne tarte, półfabrykaty oraz płyty i sklejki,
- osprzęt oświetleniowy, klosze, wysięgniki,
- słupy, szczudła, maszty, fundamenty i kanały kablowe.
12. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 10 zobowiązana jest uzasadnić
swój wniosek, przedstawiając stosowne dokumenty potwierdzające wzrost lub spadek średnich krajowych
cen materiałów oraz ich wpływ na koszt wykonania zamówienia.
13. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 10, wynagrodzenie brutto Wykonawcy może ulec
podwyższeniu lub obniżeniu o wartość wzrostu lub spadku średnich krajowych cen materiałów budowlanych
określonych w ww. „koszyku referencyjnym”.
14. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 10, dopuszczalna będzie jednorazowo w całym okresie
realizacji przedmiotu umowy. Strona uprawniona będzie złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia nie później niż
przed upływem dwóch miesięcy od wskazanej w § 2 ust. 1. daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

15. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza na podstawie ust. 10, nie może
przekroczyć łącznie 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w całym okresie trwania umowy.
16. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem podpisania aneksu do umowy.
17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 10 - 16, zobowiązany jest do zmiany
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom
cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące
warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
18. Ponadto przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego z ust. 1 niniejszej umowy
w razie ograniczenia przez Zamawiającego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
Zamawiający będzie mógł skorzystać z tego prawa w szczególności w przypadku ograniczenia lub braku
finansowania inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiający może w każdej chwili zarządzić
wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić
w życie zarządzone zmiany.
19. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 18 Zamawiający powiadomi o tym na piśmie Wykonawcę,
który wówczas zobowiązany będzie sporządzić przedmiar i szczegółowy kosztorys robót zaniechanych
i przekazać Zamawiającemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania
od Zamawiającego pisma o zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy (robotach zaniechanych).
20. Wykonawca sporządzi kosztorysy, o których mowa w ust. 19, w przypadku robót ujętych w harmonogramie
rzeczowo – finansowym, stosując składniki cenotwórcze przyjęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym
z oferty Wykonawcy.
21. Wykonawca sporządzi kosztorysy szczegółowe, o których mowa w ust. 19, w przypadku robót nie ujętych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym, z uwzględnieniem następujących założeń:
1) składniki cenotwórcze (R, M, S, KP,KZ, Z) użyte do opracowania kosztorysu zostaną przyjęte z aktualnych
opracowań SEKOCENBUD (jako średnie dla stolicy województwa lub w przypadku braku tych cen na podstawie
INTERCENBUD) z kwartału poprzedzającego kwartał ich wykonania, a w przypadku gdy wbudowane materiały
nie są notowane w ww. opracowaniu ich ceny ustalone zostaną na podstawie cen rynkowych popartych
odpowiednim badaniem rynku przez Zamawiającego.
2) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach katalogów
KNR (lub KNR-W). W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ów zastosowane zostaną KNNR-y,
a następnie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w oparciu o rzetelne określenie nakładów
rzeczowych, wymagająca uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
22. Ograniczenie zakresu zamówienia i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 18,
nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.
§6
1. Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy dokonane będzie fakturami częściowymi,
wystawionymi nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie stopnia zaawansowania wykonanych robót,
potwierdzonych protokólarnie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz fakturą końcową sporządzoną
w oparciu o protokół odbioru robót (końcowy).
2. Pierwsza faktura częściowa musi obejmować wykonanie przynajmniej 10% wartości robót. Wartość wszystkich
faktur częściowych za wykonane i odebrane roboty budowlane w okresie 2021 - 2022 nie może przekroczyć
łącznie 80 % kwoty określonej w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W roku 2021 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zapłaty faktury na wartość nie większą
niż 5 900 000,00 zł
4. Należność za wykonane roboty uregulowana zostanie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr ………………………………….. w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. W przypadku udziału podwykonawców, do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty,
o których mowa w § 7 ust. 13 pkt. 1.
6. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwot naliczonych kar
z faktur Wykonawcy.

§7
1. Cały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.
2. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie może dokonać
cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej umowy.
Zapis w przypadku angażowania Podwykonawców
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale podwykonawców.
2. Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując podwykonawców:
……………………………………………………………………………………………………
3. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach ustalonych w Dziale VII
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą PZP”), a w sprawach
w ustawie tej nieuregulowanych – stosownie do art. 647¹ Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ów.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,
a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy
winien określać zakres robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę oraz kwotę należnego mu
z tego tytułu wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie może
być wyższe, niż wartość zleconego podwykonawcy zakresu robót, wynikająca z oferty Wykonawcy,
w przeciwnym razie zastosowanie ma art. 647¹ § 3 k.c.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego
mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
7. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu informacji
w zakresie nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty, jeżeli
są już znani. O zmianach powyższych informacji w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zawiadamia
zgodnie z art. 462 ust. 3.ustawy PZP.
8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej/usługi/dostawy.
9. Zamawiający w terminie do 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo,
o którym mowa w ust. 5 ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo
w przypadku gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6 (art. 463 ustawy PZP).
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust.1
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej
niż 50.000 zł (brutto).
11. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
przypadkach, o których mowa w ust. 9. Nadto w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
usługi/dostawy, jeśli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż
określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
12. Postanowienia zawarte w ust. 5 - 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Ustala się, że:
1) uregulowanie należności na rzecz Wykonawcy uzależnia się od uprzedniego przedłożenia przez Wykonawcę
oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę wszystkich należności wynikających
z zawartych umów Wykonawcy z podwykonawcami lub innych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
2) w przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający wstrzyma zapłatę części
należności wynikających z umów z podwykonawcami. Pozostała należność uregulowana zostanie zgodnie z § 6,
3) w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Zamawiający dokona płatności wymagalnego wynagrodzenia
bezpośrednio na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców. W takim wypadku zapłata
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy tej
części wynagrodzenia, co Wykonawca w pełni akceptuje.
14. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie może dokonać
cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej umowy.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 pkt. 3, 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 usługi/dostawy.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 pkt. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag,
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie
roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, 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.
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
20. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego
okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wady.
21. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.
22. Ustala się wysokość kar umownych z tytułu:
1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 , za każde
naruszenie oddzielnie,
2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5
ust. 1, za każde naruszenie oddzielnie,
3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każde naruszenie
oddzielnie,
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty określonego w ust. 8 w wysokości 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każde naruszenie oddzielnie.

§8
1. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone poniżej:
1) na podstawie art. 95 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia osób fizycznych na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę - wykonujących następujące czynności związane
z realizacją zamówienia: …………………………………………… polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320).
Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie
winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. 2020r. poz. 1320) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
2) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę, przeznaczonych do
realizacji zamówienia, oraz wskazane w pkt 5 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1
czynności w trakcie realizacji zamówienia,
3) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia będą w okresie realizacji
zamówienia zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U z 2020r. poz. 1320) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę nie niższe niż minimalne
wynagrodzenie, ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2020r. poz. 2207),
4) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności
do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;
5) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawierające
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy
o pracę i zakres obowiązków pracownika tj.:
a) oświadczenie zatrudnionych pracowników,
b) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, dalej jako „ustawa
o ochronie danych osobowych”) oraz 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 (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników.
Zanonimizowana kopia umowy/umów, o których mowa w zdaniach poprzednich, powinna jednak umożliwiać
Zamawiającemu identyfikację co najmniej: imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy oraz czasu jej

obowiązywania, rodzaju umowy o pracę, miejsca jej wykonywania i wymiaru etatu oraz zakresu obowiązków
pracownika;
lub
d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;
lub
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych oraz RODO.
6) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej § 9 ust. 2. Niezłożenie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, ze skutkiem w postaci naliczenia kar określonych w § 9 ust. 2;
7) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy;
8) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, wykazanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę zgodnie
z pkt 2, na inne osoby z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania tych osób na podstawie umowy
o pracę przy realizacji czynności wymienionych w pkt 1, na pozostały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
O planowanej zmianie osób, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego
na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wymienionych w pkt 1;
9) za niedopełnienie wymogu zgłoszenia zmiany osoby/osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne określone w § 9 ust. 2.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w umowie z podwykonawcą zawarł postanowienia ust. 1
pkt 1 i 3 - 9 dotyczące zatrudnienia przez podwykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1
pkt 1, na podstawie umowy o pracę.
§9
1. Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada lub przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 5 ust. 1,
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 15% wynagrodzenia,
3) za zwłokę w usunięciu wady, w tym w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz
nie więcej niż łącznie 5% wynagrodzenia,
4) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 17 (art. 436 pkt 4 lit. a ustawy PZP)
w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w fakturze wystawionej Wykonawcy
przez podwykonawcę.
2. Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu kary umowne za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez
Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników świadczących przedmiot zamówienia w zakresie wskazanym w § 8
ust. 1 pkt 1 oraz w SWZ, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub
za niedopełnienie obowiązku poinformowania o zmianie osób wskazanych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2,
w wysokości 2000 zł – za każdy stwierdzony przypadek.
3. Zapłata kar umownych, o których mowa powyżej, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań do ukończenia
zadania (przedmiotu umowy), ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności,
jakie może on mieć według umowy.

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych
w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.
5. W przypadku, gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w następujących sytuacjach:
1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiającego,
4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 3 tygodnie,
5) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową , co powoduje opóźnienie większe niż 3 tygodnie,
6) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową w, tym harmonogramem i projektem
budowlanym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie
nie dłuższym niż 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1.
3. Niezależnie od powyższego Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych
w art. 465 ust. 7 ustawy PZP.
§ 11
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w terminie i na zasadach ustalonych w art. 456 ustawy PZP
powoduje, że Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstąpienia
od umowy bez naliczania kar umownych. Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę
zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.
2. Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na podstawie protokolarnie
stwierdzonego stanu zaawansowania robót budowlanych, sporządzonego nie później niż w siódmym dniu
roboczym licząc od daty odstąpienia od umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 1, jak również wskazanych w § 10,
Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do robót dotychczas wykonanych.
§12
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy,
w innych przypadkach niż wymienione w § 11 z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto.
§13
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości.
2. Termin gwarancji wynosi ………. lat, licząc od daty odbioru końcowego.
3. W dacie odbioru końcowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, określający szczegółowe warunki
gwarancji jakości (wg wzoru stanowiącego integralną część niniejszej umowy – Załącznik nr 2).
§14
1. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych dłuższych przerw
w wykonaniu robót, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru w terminie 3 dni od daty zgłoszenia
przez Wykonawcę.
2. Strony postanawiają, że rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w
terminie 10 dni licząc od daty zgłoszenia w formie pisemnej do odbioru przez Wykonawcę. Termin wyznaczy
Zamawiający. Zgłoszenie do odbioru musi być poprzedzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika
budowy o gotowości zadania do odbioru końcowego. Zgłoszenie to wymaga potwierdzenia przez inspektora
nadzoru. Czynności odbiorowe winny być zakończone w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.
3. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę pod
warunkiem, że w toku czynności odbioru zostanie potwierdzone, iż zgłoszone do odbioru roboty zostały

faktycznie zakończone i nadają się do odbioru. W przeciwnym przypadku za datę wykonania przedmiotu umowy
przyjmuje się datę faktycznego zakończenia robót.
§15
1. Do kontaktów z Wykonawcą oraz do koordynacji prac związanych z realizacją umowy Zamawiający wyznacza:
mgr inż. Roman Mnich i mgr inż. Ewelina Budzińska,
Wyżej wymienione osoby uprawnione są do reprezentowania Zamawiającego w czynnościach związanych m.in.
z: przekazaniem placu budowy, wpisami do dziennika budowy, uczestnictwem w naradach koordynujących,
inwentaryzacjach robót, udziałem w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych, przeglądami
gwarancyjnymi.
2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego:
3. Wykonawca ustanawia przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym: …………………………
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie wymaga aneksu do umowy, lecz wymaga wzajemnego
poinformowania stron w formie pisemnej.
§16
1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie
w kwocie brutto tj. …………….. zł.
2. Forma wniesienia zabezpieczenia:………………………………………..
3. 70 % tj. ………………… zł kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest zwracane
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Pozostała część zabezpieczenia (30 % tj. ……………… zł) przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady lub gwarancji jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub
gwarancji.
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu,
w przypadku zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy (wydłużenia terminu) Wykonawca zobowiązany jest
do przedłożenia aneksu zmieniającego terminy ważności zabezpieczenia lub wzniesienia nowego
zabezpieczenia na wydłużony okres.
Powyższe Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do dnia zawarcia aneksu zmieniającego termin
zakończenia przedmiot umowy. Nieprzedłożenie aneksu zmieniającego terminy ważności zabezpieczenia
lub nowego zabezpieczenia na wydłużony okres, stanowić będzie podstawę do odmowy zawarcia aneksu
do umowy wydłużającego termin jej wykonania z wyłącznej winy Wykonawcy.
§ 17
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
2. Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP przewiduje również
możliwość dokonywania zmian co do postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach i na zasadach określonych w SWZ.
1. Nr identyfikacyjny NIP Zamawiającego
2. Nr identyfikacyjny NIP Wykonawcy

§ 18
7532414579
……………..

§ 19
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 21
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

WYKONAWCA

Załącznik nr 2
WZÓR

KARTA GWARANCYJNA
do umowy nr 2021/IR.UR/…. z dnia……………………….
dotyczy zadania: „Przebudowa dróg w Rynku ”
Wykonawca: …………………………………………………….,
zwany dalej "Gwarantem" niniejszym dokumentem udziela Zamawiającemu, tj. Gminie Nysa gwarancji
co do jakości wykonanego przedmiotu umowy.
1. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych własnym staraniem i kosztem, jeżeli wady
te ujawnią się w ciągu terminu określonego w niniejszej gwarancji.
2. Termin gwarancji jakości wynosi ……. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, tj. od dnia
……………..……….. do dnia ……………………….
3. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie ujawnienia
wad w terminie do 1-go miesiąca, licząc od daty stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady wystąpiły.
4. Zamawiający w powiadomieniu winien wyznaczyć termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego
robót. Z czynności przeglądu strony zobowiązane są sporządzić pisemny protokół, w którym ustalą fakt
istnienia wad, zakres rzeczowy wad oraz termin ich usunięcia.
5. W przypadku nieprzystąpienia przez Gwaranta do czynności przeglądu w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, Zamawiający protokół o którym mowa w ust. 4 sporządzi jednostronnie i protokół
ten zawierający stwierdzenie wystąpienia wad, ich zakresu i zobowiązanie Gwaranta do usunięcia wad
wraz z terminem na ich usunięcie prześle Gwarantowi.
6. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usunięcie wad uwzględnić należy pracochłonność robót
poprawkowych oraz warunki atmosferyczne.
7. W razie bezskutecznego upływu terminu ustalonego, bądź wyznaczonego na usunięcie wad,
Gwarant upoważnia Zamawiającego do wykonania tych czynności, tj. usunięcia wad na koszt
Gwaranta.

---------------------------------------Upoważniony przedstawiciel
Wykonawca/Gwarant

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

WZÓR
Załącznik nr 1 do umowy nr 2021/IR.UR/………………………………….
Lp.

Zakres rzeczowy
GŁÓWNY CIĄG KOMUNIKACYJNY

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7
1.8
1.9.
1.10.
1.11.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

4.

5.
5.1.
5.1.1
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.2.
5.2.1
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.
6.2.1.

Główny ciąg komunikacyjny - sieci i
przyłącza kanalizacji deszczowej cz.1.

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpnień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma kosztów
2021 (brutto)

Suma kosztów
działu 1. (brutto)
2021

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Suma
Suma kosztów
Suma kosztów
kosztów 2022 działu 1. (brutto) działu 1. (brutto)
(brutto)
2022
2021 + 2022

netto

brutto

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpnień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma kosztów
2021 (brutto)

Suma kosztów
działu 2. (brutto)
2021

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Suma
Suma kosztów
Suma kosztów
kosztów 2022 działu 2. (brutto) działu 2. (brutto)
(brutto)
2022
2021+2022

netto

brutto

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpnień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma kosztów
2021 (brutto)

Suma kosztów
działu 3 (brutto)
2021

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Suma
Suma kosztów
Suma kosztów
kosztów 2022 działu 3 (brutto) działu 3 (brutto)
(brutto)
2022
2021+2022

netto

brutto

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpnień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma kosztów
2021 (brutto)

Suma kosztów
działu 4. (brutto)
2021

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Suma
Suma kosztów
Suma kosztów
kosztów 2022 działu 4. (brutto) działu 4. (brutto)
(brutto)
2022
2021+2022

netto

brutto

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpnień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma kosztów
2021 (brutto)

Suma kosztów
działu 5. (brutto)
2021

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Suma
Suma kosztów
Suma kosztów
kosztów 2022 działu 5. (brutto) działu 5. (brutto)
(brutto)
2022
2021+2022

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Suma
Suma kosztów
Suma kosztów
kosztów 2022 działu 6 (brutto) działu 6 (brutto)
(brutto)
2022
2021+2022

Roboty przygotowawcze
Rozbiórka nawierzchni i obiektów
Wykopy
Umocnienie wykopów
Podsypki, zasypy wykopów
Roboty montażowe
Odtworzenie nawierzchni
Roboty wykończeniowe
Podsumowanie kosztów (2)

Demontaże
Budowa oświetlenia prace ziemne
Montaż i stawianie słupłow
Oświetlenie ciągów pieszych
Zabezpieczenie kabli SN i nn Tauron
Przebudowa urządzeń
Pomiary
Obszar zasilany ze stacji transformatorowej "Wyzwolenia "
Demontaże
Budowa oświetlenia prace ziemne
Montaż i stawianie słupłow
Zabezpieczenie kabli SN i nn Tauron
Przebudowa urządzeń
Pomiary
Podsumowanie kosztów (3)
Główny ciąg komunikacyjny - roboty
drogowe cz.2.
Tereny zielone
Podsumowanie kosztów (4)
Główny ciąg komunikacyjny - sieci i
przyłącza kanalizacji deszczowej cz.2.,
sanitarnej i wodociągowej
Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej
Roboty przygotowawcze
Wykopy
Umocnienie wykopów
Podsypki, zasypy wykopów
Roboty montażowe
Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej
Roboty przygotowawcze
Wykopy
Umocnienie wykopów

`

Podsypki, zasypy wykopów
Roboty montażowe
Sieci i przyłącza wodociągowe
Roboty przygotowawcze
Rozbiórka nawierzchni i obiektów
Wykopy
Umocnienie wykopów

`

Podsypki, zasypy wykopów
Roboty montażowe
Odtworzenie nawierzchni
Podsumowanie kosztów (5)
Główny ciąg komunikacyjny - elektryka
cz.2.
netto
Obszar zasilany ze stacji
transformatorowej "Krzywoustego "
Iluminacje,zasilania rozdzielnic, kanalizacja
kablowa UM oraz inne części instalacji
Tymczasowa naprawa nawierzchni
Obszar zasilany ze stacji transformatorowej "Wyzwolenia "

`

brutto

kwiecień

Wartość róbt

8.
8.1.
8.2.
8.3.

9.

maj

czerwiec

lipiec

sierpnień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma kosztów
2021 (brutto)

Suma kosztów
działu 6 (brutto)
2021

styczeń

Iluminacje,zasilania rozdzielnic, kanalizacja
kablowa UM oraz inne części instalacji
Podsumowanie kosztów (6)
PLACE I ULICA SUKIENNICZA

7.

II kwartał 2022

brutto

Elementy ulic
Roboty uzupełniające
Oznakowanie drogowe
Podsumowanie kosztów (1)

Obszar zasilany ze stacji
transformatorowej "Krzywoustego "

4.1.

I kwartał 2022

IV kwartał 2021

netto

Chodniki z kostki i płyt granitowych
Chodniki z kostki granitowej
Plac z kostki granitowej

Główny ciąg komunikacyjny - elektryka
cz.1

3.2.

III kwartał 2021

Ciąg pieszo-jezdny (kostka granitowa
18x18x18)
Zjazd z kostki granitowej (18x18x18)
Miejsca postojowe

3.

3.2.1.
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

II kwartał 2021

Główny ciąg komunikacyjny - roboty
drogowe cz.1.
Roboty przygotowawcze
Wycinka drzew i krzewów

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

Wartość róbt

II kwartał 2021

I kwartał 2022

netto

brutto

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpnień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma kosztów
2021 (brutto)

Suma kosztów
działu 7. (brutto)
2021

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Suma
Suma kosztów
Suma kosztów
kosztów 2022 działu 7. (brutto) działu 7. (brutto)
(brutto)
2022
2021 + 2022

netto

brutto

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpnień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma kosztów
2021 (brutto)

Suma kosztów
działu 8. (brutto)
2021

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Suma
Suma kosztów
Suma kosztów
kosztów 2022 działu 8. (brutto) działu 8. (brutto)
(brutto)
2022
2021+2022

netto

brutto

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpnień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma kosztów
2021 (brutto)

Suma kosztów
działu 9. (brutto)
2021

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Suma
Suma kosztów
Suma kosztów
kosztów 2022 działu 9. (brutto) działu 9. (brutto)
(brutto)
2022
2021+2022

netto

brutto

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpnień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma kosztów
2021 (brutto)

Suma kosztów
działu 10.
(brutto) 2021

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Suma
kosztów 2022
(brutto)

Suma kosztów
działu 10.
(brutto) 2022

Suma kosztów
działu 10.
(brutto)
2021+2022

netto

brutto

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpnień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma kosztów
2021 (brutto)

Suma kosztów
działu 11.
(brutto) 2021

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Suma
kosztów 2022
(brutto)

Suma kosztów
działu 11.
(brutto) 2022

Suma kosztów
działu 11.
(brutto)
2021+2022

netto

brutto

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpnień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma kosztów
2021 (brutto)

Suma kosztów
działu 12.
(brutto) 2021

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Suma
kosztów 2022
(brutto)

Suma kosztów
działu 12.
(brutto) 2022

Suma kosztów
działu 12.
(brutto)
2021+2022

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Suma
kosztów 2022
(brutto)

Suma kosztów
działu 13.
(brutto) 2022

Suma kosztów
działu 13.
(brutto)
2021+2022

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Suma
kosztów 2022
(brutto)

Suma kosztów
działu 14.
(brutto) 2022

Suma kosztów
działu 14.
(brutto)
2021+2022

III kwartał 2021

IV kwartał 2021

II kwartał 2022

Roboty przygotowawcze
Podsumowanie kosztów (7)
Place z płyty granitowej i kostki "18"
Plac Parad
Targ Rybny
Targ Maślany
Podsumowanie kosztów (8)
Ulica Sukiennicza - ciag pieszczo jezdny z
kostki granitowej 18x18x18
Podsumowanie kosztów (9)

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

12.
12.1.
12.1.1
12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.
12.1.5.
12.2.
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.3
12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5
12.3.6

Place - chodniki ( płyty granitowe i kostka
granitowa "10")
Plac Parad
Ulica Sukiennicza
Targ Rybny
Targ Maślany
Podsumowanie kosztów (10)
Pozostałe elementy placów i ulicy
Elementy ulic
Nasypy
Roboty uzupełniające
Tereny zielone
Podsumowanie kosztów (11)
Place i ul. Sukiennicza - sieci i przyłącza
kanalizacji deszczowej , sanitarnej i
wodociągowej
Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej
Roboty przygotowawcze
Wykopy
Umocnienie wykopów
Podsypki, zasypy wykopów
Roboty montażowe
Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej
Roboty przygotowawcze
Wykopy
Umocnienie wykopów

`

Podsypki, zasypy wykopów
Roboty montażowe
Sieci i przyłącza wodociągowe
Roboty przygotowawcze
Rozbiórka nawierzchni i obiektów
Wykopy
Umocnienie wykopów

`

Podsypki, zasypy wykopów
Roboty montażowe
Podsumowanie kosztów (12)

13.

Place i ul. Sukiennicza - elektryka

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8

Demontaże
Budowa oświetlenia prace ziemne
Montaż i stawianie słupłow

`

netto

brutto

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpnień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma kosztów
2021 (brutto)

Suma kosztów
działu 13.
(brutto) 2021

styczeń

Oświetlenie ciągów pieszych
Montaż słupków przeszkodowych
Zasilania Rozdzielnicy podziemnje
Zabezpieczenie kabli SN i nn Tauron

13.9

Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
Pomiary - prace związane z instalacją
oświetlenia i przebudową kabli
Podsumowanie kosztów (13)

14.

Mała architektura

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.
14.9.
14.10
14.11.

Ławki - obramowania drzew
Ławki proste
Pulpit infromacyjny
Ławki - obramowania drzew typu c
Stojaki na rowery
Wiata przystankowa
Donice kwiatowe
Stalowa huśtawka z pergola
Kosze na odpadki
Płotki wygradzające teren zielony
Fontanna wraz z wykonaniem projektu
Podsumowanie kosztów (14)

Podsumowanie kosztów od (1) do (14)

`

`

netto

brutto

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpnień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Suma kosztów
2021 (brutto)

Suma kosztów
działu 14.
(brutto) 2021

styczeń

`

`
`

Oświadczenie
W związku z realizacją umowy ………………… zawartą w dniu ……………. jako
Wykonawca zobowiązuję się do zapoznania wszystkich osób, których dane osobowe
przekazuję
Zamawiającemu
(w
tym
m.in.
podwykonawców,
dalszych
podwykonawców, pracowników - osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, przedstawicieli do kontaktu, kierownika budowy, itp.) z poniższą klauzulą
informacyjną.
……………………………………………
(Podpis)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO), informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą
w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl,
telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
2) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pan/Pani
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Nysa, poprzez adres
korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub adres e-mail:
iod@www.nysa.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) unijnego rozporządzenia RODO w celu należytego
wykonania umowy, komunikacji związanej z jej realizacją i rozliczeniem oraz
w okresie rękojmi i gwarancji;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
utrzymywania kontaktów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, przez
okres rękojmi i gwarancji, jak również przez okres niezbędny do przechowywania
tej umowy dla celów archiwalnych;
5) przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania;
6) przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy
unijnego rozporządzenia RODO;
8) źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest Wykonawca;
9) przetwarzanie będzie obejmowało następujące kategorie danych osobowych:
imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, w uzasadnionych przypadkach:
okres obowiązywania i rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków oraz dodatkowe
uprawnienia, datę i miejsce urodzenia;
10) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych takim jak usługodawca pocztowy,
organy kontrolne, dostawcy usług IT, w uzasadnionych przypadkach i na
podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych
upoważnień.

