
 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OFERTA 

 

Nr tel. 
………………………………………. 

Nr faxu: 
……………………………………. 

e-mail: 
……………………………………… 

NIP: 
………………………………………….. 

 

 

Gmina Branice 

ul. Słowackiego 3, 

48-140 Branice  

  

 

Nawiązując do ogłoszenia na: 

 

 

„Budowa posterunku Policji w Branicach” 

 

 

JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ PODPISANI 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)  

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAM ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia  

i uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

3. OFERUJĘ wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę 

brutto ……………………………………….. zł, (słownie: ……………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki 23 %.1 

 

                                                           

1 UWAGA! Zakres do wyceny nie obejmuje: montażu ogrodzenia, utwardzenia terenu (placu na miejsca postojowe), 
ocieplenia budynku z otynkowaniem, wyposażenia obiektu (m.in. w piec gazowy, podgrzewacz wody, „biały montaż”, 
umeblowanie), robót dodatkowych (humusowanie i obsianie terenu, geodezja inwentaryzacyjna powykonawcza). Prace 
te przewidziane są do realizacji w odrębnym, kolejnym etapie, w roku 2023. 



4. Deklarujemy, że na wykonanie roboty budowlane udzielamy …………………….2 miesięcznej 

gwarancji jakości.  

 

5. Oświadczamy, że osoba skierowana do realizacji zamówienia na stanowisku Kierownika 

Robót tj. …………………………………………………… 3  pełniła funkcję kierownika 

budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego na …………………. 4  (słownie: 

……………………………………………………………………………….) robotach, które 

obejmowały roboty takie jak wymagane w warunku doświadczenia opisanym dla 

wykonawcy. Wykaz robót prezentuje poniższe zestawienie: 

 

Lp Określenie pełnionej funkcji: Opis robót pozwalający na weryfikację ich zakresu: 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

6. OŚWIADCZAM, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ do realizacji zamówienia przy 

czynnościach określonych w SWZ zostaną zaangażowane osoby zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy. 

7. OŚWIADCZAM, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum5 dla potrzeb niniejszego zamówienia 

jest następujący:  

…………………………………………………………….......................................................................... 

............................................................................................................................................................ 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

8. OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy określonym w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 

z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczam(-y), że wypełniłem(-liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO (patrz: Rozdział II ust. 4 SIWZ) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(-liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu (jeżeli dane osobowe tych osób były pozyskiwane)6.  

                                                           
2  Element oceniany w ramach kryteriów oceny ofert. Minimalny okres gwarancji jako może być zaoferowany wynosi 36 
miesięcy. Maksymalnie premiowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Zaoferowanie okresu krótszego niż minimalny będzie 
skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p. Nie złożenie deklaracji w tym zakresie będzie rozumiane 
jako oferowanie okresu minimalnego, tj. 36-io miesięcznego. 
3 Podać imię i nazwisko. 
4 Przy punktacji będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie roboty, których zakres odpowiada warunkowi udziału w postępowaniu 
stawianemu osobie kierowanej na ww stanowisko. W ramach kryteriów brane są pod uwagę realizacje z ostatnich 10 lat przed 
składaniem ofert. Stopień szczegółowości opisu doświadczenia osób winien być taki, by umożliwić Zamawiającemu 
jednoznaczną weryfikację, czy przedstawione doświadczenie odpowiada wymaganiom z SWZ. Brak precyzji w tym zakresie po 
stronie wykonawcy może skutkować nie uwzględnieniem w punktacji wszystkich wskazanych robót.  
3 Niepotrzebne skreślić. 
6
 UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO – treść 
niniejszego oświadczenia należy wykreślić. 



10. OŚWIADCZAM, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w zakresie podatku VAT. 

11. Oświadczam, że jesteśmy*: 

1) mikroprzedsiębiorstwem  

2) małym przedsiębiorstwem 

3) średnim przedsiębiorstwem   

4) dużym przedsiębiorstwem 

12. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie*/przy udziale podwykonawców w następującym 

zakresie *: 

……………………………………………………………………………………………………… 
(zakres powierzonych dostaw / nazwa Wykonawcy) 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

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

14. OŚWIADCZAM, że informacje zawarte na stronach od …………….. do ……………. Stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) i nie mogą być udostępniane.  

15. OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na.............. stronach. 

16. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty są: 

 

…….………......................................................... 
elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

  



Załącznik nr 2 do SWZ 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW 

 
Wykonawca: 
……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

 

„Budowa posterunku Policji w Branicach” 

 

 
 
oświadczam, co następuje: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p .z.p., 

2. Wskazuję dostępność odpisu z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym ogólnodostępnej 

i bezpłatnej  bazy danych, z których zamawiający może pobrać samodzielnie ww. dokument. 

Adres internetowy:  ………………………………………………………………………………………….. 

Nr KRS/CEIDG:  ………………………………………………………………………………………….. 
3. Oświadczam, że moja oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 

2022.04.15). 

 

______________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

 
 
Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. 
 

______________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

 
 



 
 

Oświadczenie podmiotu  

składane na podstawie art. 125 ust. 5 p.z.p.  

 
OŚWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA7: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p .z.p., 

2. Wskazuję dostępność odpisu z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym  ogólnodostępnej 

i bezpłatnej  bazy danych, z których zamawiający może pobrać samodzielnie ww. dokument. 

Adres internetowy:  ………………………………………………………………………………………….. 

Nr KRS/CEIDG:  ………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Oświadczam, że oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15). 

 

 
___________________________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie jakim Wykonawca powołuje się 
na moje zasoby. 
 

 
___________________________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH IKFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

______________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

  

                                                           
7 Wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt 
pozostawić nie wypełniony bądź przekreślić. 



Załącznik nr 3 do SWZ 
 

Oświadczenie podmiotu8  

składane na podstawie art. 118 ust. 3 p.z.p.  

Ja: 

 _________________________________________________________ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony 

reprezentant itp.*)) 

 

Działając w imieniu i na rzecz: 

_________________________________________________________ 
(nazwa Podmiotu) 

Zakres udostępnianych wykonawcy zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

_______________________________________________________________________ 
(określenie zasobu –, ….) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_______________________________________________________________________ 
(nazwa 

Wykonawcy
) 

 
w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą: 
 

 

„Budowa posterunku Policji w Branicach” 

 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

_________________________________________________________________ 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________ 
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

  

                                                           
8  Złożenie jest wymagane jedynie wówczas gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego. Zamiast 
przedmiotowego oświadczenia można złożyć inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu udostępniającego. 



 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 

   

 

1. Informujemy, że nie należymy grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania, 

o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

 

______________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

 

 

2. Informujemy, że należymy do grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania9, 

o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

3. Równocześnie oświadczamy, że powiązania z innymi wykonawcami nie zakłócają 

konkurencji, czego dowodzą załączone do oświadczenia wyjaśnienia wskazujące, iż oferty 

były przygotowane niezależnie od siebie.   

 

 

______________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

  

                                                           
9  Pod pkt 2 i 3 podpisują się wyłącznie Ci wykonawcy, którzy funkcjonują w grupie kapitałowej z innymi wykonawcami 
ubiegającymi się o realizację zamówienia. 

 

 

 

Pieczęć wykonawcy 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 
ust. 1 pkt 5 p.z.p.  

 



 
Załącznik nr 5 do SWZ 

 
Oświadczenie wykonawcy dotyczące wykazu zrealizowanych robót  

 
Wykonawca: 
……………………………………… 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

 

„Budowa posterunku Policji w Branicach” 

  

 
 
oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonałem co najmniej 2 

(słownie: dwie) roboty odpowiadające postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu. 

Doświadczenie prezentuje poniższe zestawienie: 

  

Lp. 

Nazwa i opis roboty  

- podanie danych potwierdzających 
wymagania z pkt 7.2.4) a) SWZ 

Wartość 
robót  

Termin 
realizacji  

od  

(m-c/rok) 

do  

(m-c/rok) 

Nazwa 
Zlecenioda

wcy  

1 2 3 4 5 

1.   
 

  

2.  
 

  

 Do wykazywanych robót dołączyć dokumenty referencyjne.  

 

_____________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

  



 
Załącznik nr 6 do SWZ 

 
 

Oświadczenie wykonawcy dotyczące wykazu osób  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

 

„Budowa posterunku Policji w Branicach” 

 

 
 
oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Do realizacji zamówienia na stanowisko Kierownika Budowy skieruję niżej wymienioną osobę 
spełniającą wymagania określone w SWZ:  

  

Lp. 
Imię i nazwisko   

powierzana funkcja w zakresie wymaganym 
w pkt 7.2.4) b) SWZ 

Nr uprawnień 
budowlanych 

Podstawa 
dysponowania 

osobą10 

1 2 3 5 

1.  

  

…………………………….. – Kierownik Budowy  

  

Wskazana powyżej osoba spełnia wymóg 
dotyczący posiadanych uprawnień i 
doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika 
budowy/inspektora nadzoru na co najmniej 
jednej robocie budowlanej takiej jak opisana w 
warunku dotyczącym doświadczenia 
wymaganego od wykonawcy, tj:  

………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………. 11 

  

  

______________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

  

                                                           
10 Wskazać, czy osoba jest np. pracownikiem wykonawcy, współpracuje z wykonawca na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
stanowi potencjał podmiotu trzeciego. W formularzu wykonawca wskazuje tą samą osobę, co osoba, której dane poddano w 
formularzu ofertowym. 
11 Opisać doświadczenie w sposób potwierdzający spełnianie warunku. 



 
Załącznik nr 7 do SWZ  

 
 

Oświadczenie o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania  

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym na:  
 

 

„Budowa posterunku Policji w Branicach” 

  

 

Oświadczam(-y), że informacje zawarte w złożonym w przedmiotowym postępowaniu oświadczeniu o 

niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do 

SWZ), w zakresie niżej wskazanych podstaw wykluczenia z postępowania, pozostają aktualne, tj. 

oświadczam(-y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie:  

1) art. 108 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych;  

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

4) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

5) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie dotyczącym zawarcia z 

innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; 

6) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

7) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Oświadczam, że moja oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15). 

 

 

*przekreślić gdy nie dotyczy 

 

 

______________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

 

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa 

odrębne oświadczenie. 

 

 
 
  



 
Załącznik nr 8 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
I. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  

Roboty ziemne 
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  
31311000-9 Podłączenia energetyczne 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
45262110-5 Demontaż rusztowań 
45422000-1 Roboty ciesielskie drewniane  
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie  
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe  
45261320-3 Wykonywanie robót blacharskich 
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45321000-3 Izolacja cieplna  
45431000-7 Kładzenie płytek 

 
 

II. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 

Nazwa zadania: „Budowa Posterunku Policji w Branicach”  

Przedmiot zamówienia: Przebudowa, rozbudowa, częściowa rozbiórka wraz ze 
wzmocnieniem konstrukcji budynku, budowa wewnętrznej instalacji gazu i zmiana sposobu 
użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na użyteczności publicznej o funkcji 
biurowej. 

Zakres prac: wykonanie etapu pierwszego, tj. do „stanu surowego”. 

 

UWAGA! Zakres nie obejmuje: montażu ogrodzenia, utwardzenia terenu (placu na 
miejsca postojowe), ocieplenia budynku z otynkowaniem, wyposażenia obiektu 
(m.in. w piec gazowy, podgrzewacz wody, „biały montaż”, umeblowanie), robót 
dodatkowych (humusowanie i obsianie terenu, geodezja inwentaryzacyjna 
powykonawcza).  

Prace te przewidziane są do realizacji w odrębnym, kolejnym etapie, w roku 2023. 

 



Cel zadania: przedsięwzięcie ma na celu przystosowanie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego na użyteczności publicznej  - Posterunek Policji.  

Przedmiotowy budynek stanie się obiektem, w którym ulokowane zostaną trzy 
pomieszczenia biurowe oraz sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze. 

Miejsce realizacji zadania: województwo opolskie, powiat głubczycki, gmina Branice, 
miejscowość Branice, ul. Lwowska 20, dz. nr 364. 

Podstawa wykonania zamówienia: 
Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie: 

 Pozwolenia na budowę Starosty Głubczyckiego, nr 138/2022 z dnia 23 czerwca 2022r. 
 Postanowienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17 czerwca 2022r. 

(przedmiotowy obiekt znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków). 
 Dokumentacji projektowej autorstwa f. Halikowski Sp. z o.o., ul. Parkowa 7C, 48-100 

Głubczyce, na którą składają się: projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. 

 Ekspertyzy technicznej. 
 Projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. 
 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
 Przedmiaru robót. 

 
III. Opis stanu istniejącego i potrzeby inwestycji 

Stan istniejący zagospodarowania działki 

Działka nr 364 położona jest w centralnej części wsi Branice. Działka ta aktualnie stanowi działkę 
zabudowaną budynkiem gospodarczym i budynkiem mieszkalnym z fragmentem ganku. Od 
strony północnej działka przylega do działki stanowiącej wody płynące (działka nr 1225/2). Od 
południa i zachodu działka przylega do działek drogowych, a od wschodu do działki 
zabudowanej. Od strony południowej działka przylega do drogi gminnej o numerze działki 1229/1 
(ul. Lwowska), z której inwestycja będzie obsługiwana w oparciu o istniejący zjazd. Ponadto 
teren pokryty jest zielenią niską. 
 
Na działce nr 364 o powierzchni 700m2 znajduje się: jednokondygnacyjny, murowany z cegły 
ceramicznej, budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok.30m2 oraz dwukondygnacyjny 
budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy ok.76m2 ze schodami zewnętrznymi 
i zadaszeniem, przeznaczonymi do rozbiórki. Pozostała część działki to teren pokryty zielenią 
oraz gruzami, które należy uporządkować. 
Budynek gospodarczy jest w złym stanie technicznym, a istniejące schody i zadaszenie nie 
nadają się do użytku. 
 
Budynek mieszkalny jest istniejącym obiektem parterowym z poddaszem nieużytkowym, z 
podpiwniczeniem o konstrukcji murowanej. Piwnica nie jest przeznaczona na pobyt ludzi. Dach 
budynku jest dwuspadowy o kącie nachylenia 36° pokryty blachodachówką. Dobudowana część 
będzie miała jedną kondygnację i dach płaski o kącie nachylenia 2º, kryty papą. 
W dobudowanej części, od strony południowej znajdować się będzie wejście główne, dostępne z  
poziomu terenu. Od strony wschodniej istniejącej części zaprojektowano schody zewnętrzne 
prowadzące do części piwnicznej. 

Z nowopowstałej części przewiduje się odprowadzanie wód opadowych na własny teren 
nieutwardzony. W części istniejącej jak do tej pory – na własny teren nieutwardzony. 
 

 



                                       Budynek mieszkalny 

Fragment budynku mieszkalnego przeznaczony do rozbiórki 

                                          (schody zewn

                              

 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki 
 
 
 

Budynek mieszkalny - elewacja zachodnia 

Fragment budynku mieszkalnego przeznaczony do rozbiórki  

(schody zewnętrzne i zadaszenie)  - elewacja wschodnia 

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki - elewacja wschodnia

 

 

elewacja wschodnia 



 
 
 
Budynek mieszkalny 
W związku z przebudową planuje się zmianę parametrów użytkowych oraz technicznych obiektu. 
Związane jest to z wykonaniem nowego układu pomieszczeń oraz zastosowaniem nowych 
rozwiązań technicznych w tym wykonanie nowej instalacji C.O., gazowej, wodno- kanalizacyjnej i 
elektroenergetycznej. 
Dodatkowo zostaną wykonane nowe posadzki i strop nad piwnicą i parterem. 
Nad parterem planuje się rozbiórkę istniejącego stropu, wykonanie nowego wieńca na całym 
obwodzie budynku oraz podniesienie i wykonanie nowego stropu w konstrukcji drewnianej. 
Ponadto - przebudowę związaną z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz wzmocnienie konstrukcji 
budynku poprzez ankrowanie i zastosowanie  kotew ze stali nierdzewnej. 
Rozbudowa obiektu związana będzie z wykonaniem nowej części budynku od strony południowej z 
głównym wejściem do budynku dostępnym z poziomu terenu.  
W nowopowstałej części znajdować się będą wiatrołap, klatka schodowa prowadząca do części 
istniejącej budynku oraz WC dla osób niepełnosprawnych i kotłownia posiadające odrębne wejście z 
zewnątrz. Do pokonania schodów wewnętrznych będzie służył schodołaz. 
Istniejący komin przewidziano do zdemontowania z zaślepieniem powstałej przerwy w dachu. Ponadto 
należy zdemontować, wtórne przemurowania okna w piwnicy i poddaszu oraz wybić nowy otwór 
okienny od strony południowej w istniejącej części oraz rozebrać strop nad parterem. 
 

Budynek gospodarczy – konstrukcja 

Fundamenty wykonane z cegły ceramicznej pełnej oraz z kamienia na zaprawie cementowo - 
wapiennej. 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo 
- wapiennej. W obrębie ścian widoczne są pęknięcia i liczne ubytki cegieł. 
Stolarka okienna drewniana. Drzwi zewnętrzne wykonane z drewna. 
Elewacja nieotynkowana. 
Więźba dachowa drewniana, w znacznej części zniszczona. Poszycie dachu z płyt azbestowo 

– cementowych - falistych. W znacznym stopniu zniszczone. 
Brak wyposażenia w instalacje. 
 
Fragment budynku stanowiącego schody zewnętrzne i zadaszenie - konstrukcja 

Fundamenty wykonane z cegły ceramicznej pełnej i kamienia na zaprawie cementowo - 
wapiennej. 
Ściana konstrukcyjna zewnętrzna wykonana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo 
- wapiennej. 
Brak stolarki otworowej. 
Nieotynkowane. 
Brak podłóg. 
Zadaszenie ganku stanowi płyta wsparta na słupach i ścianie pełnej. 
Część przeznaczona do rozbiórki nie jest wyposażona w instalacje. 
 
IV. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 
 
Zakres robót, które należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia: 

1. Roboty rozbiórkowe (ogrodzenie, budynek gospodarczy, ganek). 
2. Roboty przygotowawcze (obsługa geodezyjna – wytyczenie obiektu). 
3. Roboty rozbiórkowe w budynku istniejącym: rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł – muru, 

elementów stropów, pokrycia dachowego, wykucie nadproży, bruzd pod strop nad piwnicą. 
4. Roboty budowlane na budynku istniejącym: wykonanie stropu nad piwnicą i parterem oraz 

podłogi, montaż schodów strychowych, ankrowanie budynku, zamurowania, orynnowanie. 
5. Wykonanie dobudówki. 
6. Roboty wykończeniowe w obu częściach (sufity). 
7. Izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku istniejącego. 
8. Schody zewnętrzne. 
9. Utwardzenie ciągu stanowiącego dojście do budynku. 



10. Stolarka okienna i drzwiowa. 
11. Instalacje elektryczne, sanitarne (w tym przyłącza wod-kan), C.O. i wentylacja. 
12. Uporządkowanie terenu i utylizacja odpadów (gruzu, wełny mineralnej, folii). 

 
V. Technologia wykonania 

Roboty budowlane przewidziano do realizacji w tradycyjnej technologii wykonawstwa. 

Szczegóły przyjętych rozwiązań opisano w dokumentacji projektowej, której części: architektoniczną, 
konstrukcyjną i instalacyjną należy rozpatrywać łącznie. 

 
VI. Inne informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

 
1. Wykonawca robót powinien zapoznać się z całością dostępnej dokumentacji przetargowej. 
2. Podstawą do ustalenia ceny ofertowej jest przedmiar robót oraz pozostałe elementy 

dokumentacji projektowej stanowiące załączniki do SWZ, a także wymagania i informacje zawarte 
w niniejszym opracowaniu i SWZ. 

3. Przed złożeniem oferty zaleca się wykonawcy robót dokonać wizję w terenie oraz analizę wszelkich 
załączników do SWZ w celu uwzględnienia w ofercie wszystkich elementów robót i czynności 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz osiągnięcia celu przedsięwzięcia. 

4. Podając cenę ryczałtową Wykonawca zobowiązuje się do wykonania części przedmiotu 
zamówienia wyszczególnionego w danej pozycji tabeli elementów scalonych za ustalona kwotę. 
Wykonawca nie może żądać jej podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie było 
można przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac. 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu robót i czynności, rozbieżności, opuszczeń należy 
wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty. 

6. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 
wszystkie elementy danego systemu, niezbędne do zrealizowania całości prac. 

7. Przed przystąpieniem do prac budowalnych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy zwrócić się do projektanta. 

8. Użyte materiały i urządzenia powinny posiadać wszystkie wymagane atesty i aprobaty. 
9. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi                             

normami. 
10. Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polegać na zastosowaniu 

parametrów bezpiecznego zagospodarowania placu budowy. 
11. Teren rozbiórki i tymczasowe składowisko muszą być odpowiednio ogrodzone i zaopatrzone w 

tablice ostrzegawcze, aby nie było możliwe wkroczenie na ten teren osób nieupoważnionych. 
12. Roboty rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót. 

13. Maszyny i urządzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny posiadać 
odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania 
przepisów i norm higienicznych, w tym także wymagania dotyczące ograniczenia hałasu i 
zapylenia. 

14. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów 
w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji, żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania 
robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz wykonywania ich 
niezgodnie z projektem. 

15. Użyte materiały i urządzenia powinny posiadać wszystkie wymagane atesty i aprobaty. Dopuszcza 
się stosowanie innych materiałów pod warunkiem, iż ich parametry nie będą gorsze niż przyjęte w 
projekcie budowlanym. Wszystkie materiały stosowane podczas budowy powinny posiadać 
świadectwo jakości gwarantujące ich skuteczne zastosowanie i trwałość w czasie. 

16. Pozostałe informacje w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz pozostałych 
dokumentach i rysunkach składających się na całość dokumentacji.   



Załącznik nr 9 do SWZ 

 

UMOWA NR ................. 

zawarta w Branicach w dniu ............... 2022 roku pomiędzy: 

pomiędzy: 

Gminą Branice z siedzibą 48-140 Branice, ul. Słowackiego 3, NIP: 748-15-18-612, REGON: 
531412852, reprezentowaną przez Sebastiana Bacę - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Beaty 
Jamrozik - Skarbnika Gminy, zwaną dalej „Zamawiającym",  

a 

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

reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą". 

łącznie zwanymi „Stronami” 

o następującej treści: 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 382 000 euro dla robót budowlanych 
przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwaną w dalszej części Umowy „Pzp”. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Budowa posterunku 

Policji w Branicach”  

2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz SWZ. 

Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

3. Przedmiot umowy jest dofinansowany ze środków pochodzących z dotacji celowej z rezerwy 

budżetu Województwa Opolskiego w ramach umowy na realizację zadania „Budowa Posterunku 

Policji w Branicach” nr R.U.DIG.042.12.2022. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności i prace, które nie zostały 

wyszczególnione w dokumentacji projektowej lub SWZ, a są konieczne do realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z Umową, dokumentacją projektową, aktualnymi na dzień zawarcia niniejszej 

Umowy przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzą budowlaną. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania 

według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy. 



6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i SWZ oraz nie wnosi do niej 

uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

 

MATERIAŁY 

§ 2 

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz.1213 tj.) oraz 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). 

 

HARMONOGRAM I KOSZTORYS 

§ 3 

1. Przedmiot Umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót (dalej zwany również 

harmonogramem), dostarczonym Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty 

podpisania umowy. Harmonogram musi uwzględniać m.in. zasady płatności wskazane w § 11 

Umowy. 

2. Za zgodą stron harmonogram może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w 

terminie 7 dni roboczych od daty wprowadzenia zmian. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 

2 w ciągu 7 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia 

niniejszej Umowy kosztorys ofertowy (zwany dalej również kosztorysem) sporządzony na 

zasadach określonych w § 16 ust. 8 pkt. 2) niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wykona kosztorys z zachowaniem co najmniej warunków realizacji robót określonych 

w SWZ i dokumentacji projektowej. 

6. Kosztorys oraz harmonogram muszą być spójne ze sobą, jak również z metodologią, jednostkami 

obmiarowymi oraz nazewnictwem robót występującymi w SWZ i dokumentacji projektowej. 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest zatwierdzenie kosztorysu i harmonogramu przez 

Zamawiającego. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do skorygowania wad kosztorysu lub 

harmonogramu na każdym etapie realizacji robót. 

8. Wszelkie błędy i zaniechania w kosztorysie lub w harmonogramie obciążać będą wyłącznie 

Wykonawcę. 

9. Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorys wraz z zestawieniem 

materiałów i sprzętu winien być sporządzony metodą szczegółową (na stronie tytułowej 

kosztorysu musi być podana cena jednostkowa robocizny, narzuty oraz podsumowanie). 

Kosztorys jest dokumentem o charakterze wyłącznie informacyjnym i nie stanowi podstawy do 

dochodzenia przez Wykonawcę wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonawca uprawniony jest 

jedynie do wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w postanowieniach niniejszej umowy i 

złożonej ofercie. Wszelkie odwołania do kosztorysu zawarte w niniejszej umowie mają jedynie 

znaczenie wskazane w zdaniu poprzednim, wobec charakteru wynagrodzenia należnego. 



 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 4 

1. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy przekaże Wykonawcy 

protokolarnie teren budowy. 

2. Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu Umowy niezwłocznie po przekazaniu terenu 

budowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem przyszłej budowy oraz dokumentacją 

projektową i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. 

4. Okres realizacji całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, Strony ustalają na nie 

dłuższy niż do 30 listopada 2022 r.  

5. Za datę zakończenia realizacji robót budowlanych uznaje się potwierdzoną przez inspektora 

nadzoru datę zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych oraz przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji niezbędnej do oceny wykonania Przedmiotu Umowy. 

6. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty potwierdzonego 

przez inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót budowlanych i przyjęcia 

dokumentów niezbędnych do oceny wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu i kosztorysu o jakich mowa w § 3 Umowy w celu 

zatwierdzenia obydwu dokumentów, co jest warunkiem rozpoczęcia realizacji robót,  

2) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa 

budowlanego, wymogami SWZ, zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością, dobrą 

jakością i właściwą organizacją robót oraz zgodnie z przepisami BHP, 

3) zapewnienia do realizacji przedmiotu Umowy wykwalifikowanej kadry posiadającej wymagane 

uprawnienia, 

4) współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji Umowy, 

5) kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej, 

prowadzonych na koszt Wykonawcy, 

6) występowania do Zamawiającego o zatwierdzenie materiałów budowlanych przed ich 

wbudowaniem. W przypadku wbudowania materiałów budowlanych bez uzyskania uprzedniej 

zgody Zamawiającego, koszty ich ewentualnej wymiany pokrywa Wykonawca, 

7) sporządzenia, przed rozpoczęciem robót budowlanych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia, jeżeli są wymagane, 

8) oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia w 

należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, 

9) opracowania tymczasowej organizacji ruchu, 

10) przed przystąpieniem do robót, informowanie poszczególnych właścicieli uzbrojenia 

podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na 

czas prowadzenia robót – zgodnie z Warunkami wydanymi przez właścicieli uzbrojenia 

podziemnego w tym zakresie 

11) wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza budowy, strzeżenia mienia znajdującego się na 

jej terenie oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia budowy, 



12) wykonania na własny koszt tymczasowego doprowadzenia wody i energii elektrycznej dla 

potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, 

13) utrzymywania w trakcie realizacji robót terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz składowania i usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

14) uzgodnienia każdorazowo z Zamawiającym sposobu utylizacji lub miejsca składowania 

materiałów pochodzących z rozbiórki, 

15) przekazania Zamawiającemu drewna pochodzącego z wycinki drzew, które stanowi własność 

Zamawiającego, 

16) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsca ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu 

sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego 

przedmiotu umowy,  

17) zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 

i kwalifikacje zawodowe, 

18) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, zaplecza 

budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w 

tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji i przekazania 

uporządkowanego terenu Zamawiającemu w terminie odbioru robót, 

19) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 

wypadkach, 

20) informowania Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających, 

21) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót, 

22) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia 

im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający 

wskaże w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, 

23) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z 

Podwykonawców, 

24) stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i 

wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 

25) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i dokonanie odbioru końcowego robót, 

26) opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 

wersji elektronicznej, 

27) udzielenia rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z § 12 Umowy. 

2. Opóźnienie z tytułu nieprzekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 25) i 26) będzie 

traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy. 

3. Z chwilą protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

majątkową za wszelkie szkody na tym terenie i jego otoczeniu powstałe bez względu na winę 

Wykonawcy, jego pracowników i Podwykonawców. Za otoczenie uznaje się wszystkie tereny 

użytkowane przez Wykonawcę i niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 



4. Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji przedmiotu Umowy zatrudni na podstawie 

umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy osoby wykonujące czynności wskazane w SWZ. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący roboty budowlane wskazane w ust. 4 

będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1320 z późn. zm.). 

6. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia robót zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji 

Przedmiotu Umowy w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie 

wskazujące stanowisko pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. 

7. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem, emailem) udowodnić 

zatrudnienie na umowę o pracę wskazanych w wykazie osób w terminie 3 dni od dnia wezwania, 

w szczególności przedstawiając kopię spseudonimizowanej umowy o pracę, zaświadczenia 

świadczące o istnieniu umów o pracę lub oświadczenia tych osób, że pozostają w stosunku pracy. 

Pseudonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju 

umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika, a także innych informacji niezbędnych do 

weryfikacji zatrudnienia. 

8. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 4 i 5, Zamawiający będzie 

uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i 

deliktowej) prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej 

Umowy na sumę nie niższą niż cena ofertowa brutto, przez okres co najmniej od daty zawarcia 

Umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest 

obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający 

posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy, 

2) przekazania Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do 

wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót, 

6) zapłata wynagrodzenia na zasadach określonych w § 11 Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za 

konieczne dla zgodnego z Umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca ma 

obowiązek dostosować się do tych rysunków i instrukcji. 

 

KIEROWANIE ROBOTAMI 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie budową i robotami 

specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i 

uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel 

wskazany w ofercie Wykonawcy.  



3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

zgłoszona na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę w terminie do 3 dni roboczych albo zgłosi uzasadnione uwagi do wskazanej osoby i 

zażąda jej zmiany. Zmiana osoby jest dopuszczalna, o ile nowo wskazana osoba posiada 

doświadczenie zawodowe na co najmniej takim samym poziomie jak osoba zastępowana, co 

pozwalałoby Wykonawcy uzyskać taką samą lub wyższą liczbę punktów w kryterium 

doświadczenia danej osoby, jak liczba punktów przyznana na etapie postępowania. Zmiana osób, 

których doświadczenie nie było punktowane w ramach kryteriów oceny ofert jest dopuszczalna 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe 

od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SWZ.  

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, nie 

później niż 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej nie 

wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

 

NADZÓR 

§ 8 

1. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Wykonawcy sprawować będzie Kierownik Budowy: 

........................................... , tel. ……………………………, e-mail: ......................................; 

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie Inspektor Nadzoru:  

……………......................., tel. ....................................., e-mail: ......................................; 

 

PODWYKONAWSTWO 

§ 9 

1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w swojej ofercie – Przedmiot Umowy wykona 

samodzielnie lub przy udziale Podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał 

się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy zmiany lub 

rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie lub z zaproponowanym innym 

Podwykonawcą spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania wszystkich Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu Umowy zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

5. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 



1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo jest 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; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 

4 ust. 4 Umowy; 

3) umowa zawiera postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

4) umowa zawiera postanowienia uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia 

przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

Zamawiającego Wykonawcy; 

5) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy 

lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących zawarcie 

tych umów od zgody Wykonawcy; 

6) umowa nie spełnia innych wymagań określonych w SWZ. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 

ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

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. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa Wykonawcę do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji. 

12. Przepisy ust. 4 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

13. W przypadku powierzenia realizacji robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą 

wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 



umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, 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. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający poinformuje o terminie 

zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

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, o 

których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

jak za swoje własne. 

 

ODBIORY 

§ 10 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie całości przedmiotu Umowy (odbiór 

końcowy). 

2. Zamawiający powoła komisję, która dokona odbioru robót. Rozpoczęcie czynności odbiorowych 

nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia 

przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór przed 

upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w dokumentacji projektowej 

oraz STWiOR. 

4. Z czynności odbioru końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną, stanowiącą załącznik do 

Umowy, w dniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania 

uniemożliwiającego korzystanie z przedmiotu odbioru, Zamawiający odmówi odbioru z winy 



Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminu określonego w § 4 ust. 4 Umowy, oznacza to 

opóźnienie w rozumieniu niniejszej Umowy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru 

w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kar 

umownych; 

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich 

realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i 

odszkodowań na zasadach określonych w § 14 Umowy oraz naprawienia szkody wynikłej z 

opóźnienia, 

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi, 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 

WYNAGRODZENIE. ZASADY PŁATNOŚCI 

§ 11 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: 

1) wartość bez VAT (netto): …………...……………………………zł, słownie: 

………………………… …………… ……….………zł, 

2) stawka VAT….. kwota podatku VAT: …………...……………………………zł, 

3) cena z VAT (brutto): …………………….………………….. zł, słownie: 

………………………………… ………………………….…zł. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wszystkie czynności i prace oraz związane z nimi 

koszty, w tym również roboty budowlane nieobjęte SWZ lub dokumentacją projektową, niezbędne 

do realizacji oraz pełnego i prawidłowego ukończenia przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, 

aktualnymi na dzień złożenia oferty przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzą budowlaną. 

3. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą dokonane przez Strony – zgodnie z 

Harmonogramem – odbiory częściowe Robót Budowlanych i protokół końcowy Robót 

Budowlanych.  

4. Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy, zgodnie z 

rzeczywistym wykonaniem robót. Płatności będą realizowane jako płatności częściowe do 

wysokości 90 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. Ostatnia płatność w wysokości 10 % 

będzie należna po odbiorze końcowym.  

5. Podstawą wystawienia końcowej faktury VAT będzie podpisany przez Strony protokół odbioru 

końcowego, potwierdzający wykonanie i odebranie przedmiotu Umowy bez wad, a także 

oświadczenia zgłoszonych Podwykonawców o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawcę oraz 

przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i 

dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, dostaw 

lub usług, pod rygorem wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty. 

6. W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać 

potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego, z dowolnej 

wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy. 



7. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiający będzie dokonywać zapłaty z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług. 

8. W celu dokonania rozliczenia częściowego robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego wniosek o płatność częściową. Inspektor Nadzoru, w ciągu 7 dni sprawdzi jego 

zakres, zgodność z Harmonogramem i rzeczywistym wykonaniem prac.  

9. Zapłata pierwszej transzy wynagrodzenia nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność częściową 

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołów odbioru częściowego 

lub końcowego. 

11. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

12. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 

dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. 

13. Wartość podatku Vat zostanie naliczona według stawki obowiązującej w dniu wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT. 

14. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy.  

 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

§ 12 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne oraz za wady prawne przedmiotu umowy w 

okresie rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie 36 miesięcy. Bieg okresu 

rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi strony rozszerzają o prawo Zamawiającego do usunięcia na koszt 

Wykonawcy wad ujawnionych w przedmiocie Umowy, w przypadku bezskutecznego upływu 

terminu na ich usunięcie wyznaczonego przez Zamawiającego. 

4. Termin wykonania robót polegających na usunięciu wad w okresie rękojmi będzie każdorazowo 

określany przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy. Niniejsza 

umowa, na równi z kartą gwarancyjną, stanowi dokument gwarancyjny. 

6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji wygasają po upływie ………………….12 miesięcy 

licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

7. Okres zgłaszania Wykonawcy wad w okresie rękojmi upływa w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia okresu rękojmi, o ile wada ujawniła się w okresie rękojmi. 

8. Okres zgłaszania Wykonawcy wad w okresie gwarancji upływa w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia okresu gwarancji, o ile wada ujawniła się w okresie gwarancji. 

9. Szczegółowe regulacje dotyczące udzielonej przez Wykonawcę gwarancji zawarte zostały w 

karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. 

10. Jeżeli Wykonawca nie ustosunkuje się do zgłoszenia Zamawiającego ujawnionych wad 

przedmiotu Umowy (reklamacja) w terminie 14 dni, reklamacja zostanie uznana za uwzględnioną. 

 

 

                                                           
12 Do uzupełnienia w zależności od deklaracji zawartej w wybranej ofercie. 



ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 13 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto 

określonej w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, co stanowi .......................... zł (słownie: ....................... 

.......................................). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało przez Wykonawcę wniesione w 

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

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie określonej w ust. 3 pkt 2 – 5 musi być bezwarunkowe i 

tożsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pieniądzu. Postanowienia gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej nie mogą uniemożliwiać Zamawiającemu prawidłowego skorzystania z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W związku z tym zabezpieczenia muszą spełniać 

następujące warunki: 

1) płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, 

2) płatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunków np. załączenia 

potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii rzeczoznawców, czy 

weryfikacji gwaranta co do wysokości odszkodowania), 

3) pokrywające wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej umowy 

(odszkodowania i kary umowne) do wysokości kwoty wynikającej z postanowień umowy, 

4) muszą mieć zapis, że są nieodwołalne w okresie, na który zostały wystawione, 

5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, a dla części dotyczącej rękojmi: do 

upływu rękojmi, 

6) sprawy sporne rozstrzygane wg miejsca siedziby Zamawiającego, 

7) wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Zamawiającego wyrażonej 

na piśmie. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka, o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. 

8. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 



9. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi kwotę 30 % wysokości 

zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

 

KARY UMOWNE 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy – 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za 

każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze przed 

upływem okresu gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10 na usunięcie wad, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1 

% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za każdy 

dzień zwłoki, 

4) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od rozpoczęcia realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty 

zawarcia Umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§ 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, 

b) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji robót w trakcie realizacji Umowy – w wysokości 

15 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy 

pomniejszonego o wartość robót już zrealizowanych,  

5) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, 

6) jeżeli roboty objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywał, bez zgody Zamawiającego, 

podmiot inny niż Wykonawca – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, 

7) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

poszczególnym Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 2% 

niezapłaconej należności, 

8) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 200,00 zł, 

9) za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 200,00 zł, 

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (jeżeli była wymagana) 

– w wysokości 200,00 zł, 

11) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazanych 

w § 5 ust. 4 Umowy – karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

12) za zwłokę w przedstawieniu wykazu osób, o którym mowa w §5 ust. 6 Umowy – w wysokości 

200,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

13) za zwłokę w przedstawieniu dowodów wskazanych w §5 ust. 7 Umowy – w wysokości 200,00 

zł za każdy dzień zwłoki, 

14) za zwłokę w dostarczeniu harmonogramu, kosztorysu lub wypełnionej karty gwarancyjnej – w 

wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki. 



2. Kara umowna staje się wymagalna po upływie 3 dni od daty odbioru przez Wykonawcę noty 

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych zgodnie z ust. 1 kar 

umownych z wynagrodzenia umownego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Kary umowne zastrzeżone w umowie nie są naliczane, jeżeli dotyczą zachowania Wykonawcy 

niezwiązanego bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym 

wykonaniem. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego, także w zakresie kar 

umownych, za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

7. Za zwłokę w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy strony uznają takie opóźnienie w jego 

wykonaniu, które nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jego podwykonawców lub 

osób, którymi oni się posługują przy wykonywaniu umowy i Wykonawca został wezwany przez 

Zamawiającego do terminowego wykonania zobowiązania. Stan zwłoki występuje od dnia 

następnego po dacie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu do terminowego wykonania 

umowy. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może 

przekroczyć 20 % całego wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy lub nie przystąpił do odbioru terenu 

budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia, w którym był 

zobowiązany rozpocząć pracę lub odebrać teren budowy, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni, pomimo pisemnego wezwania przez 

Zamawiającego do wznowienia realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

3) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową lub Umową, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; w takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

Umowy, 

6) Wykonawca dokonuje cesji całości lub części wierzytelności wynikających z Umowy bez 

zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 

2) Zamawiający dokona odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę przerwanych oraz 

zabezpieczających, 



3) Zamawiający w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren 

budowy pod swój dozór, 

4) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa 

w pkt 2 sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia i według średnich cen 

wynikających z kosztorysu ofertowego. Zaakceptowany przez Zamawiającego protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

5) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych Umową, 

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać 

uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu składa się w terminie 30 dni od daty powzięcia 

informacji o przyczynie stanowiącej podstawę odstąpienia. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 16 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p, możliwość dokonywania 

zmian postanowień niniejszej umowy. 

2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 

1) zmiany terminu wykonania zamówienia, 

2) zmiany wynagrodzenia, 

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa, szczegółowo opisanej w § 9 Umowy, 

4) zmian rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

5) zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

6) zmiany producenta materiałów budowlanych, urządzeń, 

7) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 

8) zmiany kierownika budowy lub robót. 

3. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu, o którym mowa w § 4 

ust. 4 Umowy, w przypadku: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

2) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 

3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 

realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi być 

potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru, 

4) w przypadku dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego – wystąpienia wad 

dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji 

projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót 

mających wpływ na termin wykonywania robót, 

5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 



6) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

7) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 

nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

8) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 

9) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 

wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

10) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót 

lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

11) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności 

przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 

Wykonawcę opóźnienie, 

12) w przypadku opóźnień w przebiegu procedury udzielania zamówienia, które są niezależne od 

Zamawiającego i powstały w szczególności na skutek złożenia odwołań przez Wykonawców 

do Krajowej Izby Odwoławczej, 

13) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, 

na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona 

przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było 

podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych 

umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu 

Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub 

terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu 

związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 

4. W wymienionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji Strony 

mogą ustalić nowe terminy realizacji robót i rozliczenia końcowego z tym, że maksymalny okres 

przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi 

opóźnienia. 

5. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe 

uzasadnienie zmiany terminu. 

6. Zmiana terminów realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 

przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi i gwarancji. 

7. Zmiana postanowień Umowy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania Przedmiotu 

Umowy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

2) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w 

szczególności: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 



b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

c) niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo 

zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia 

możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w 

postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu 

zapobiec; 

3) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w 

dokumentacji projektowej (dotyczy dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego), a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 

prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 

4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

5) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu 

budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia 

robót, ograniczenia ich zakresu lub konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, przy 

czym wartość ograniczenia lub zaniechania lub zwiększenia realizacji robót nie może być większa 

niż 30% wartości robót podstawowych; wartość robót zaniechanych zostanie ustalona w oparciu o 

kosztorys Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 4, a wartość robót koniecznych, dodatkowych do 

wykonania zostanie ustalona na podstawie kosztorysu Wykonawcy, podlegającego weryfikacji i 

akceptacji Zamawiającego, sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu 

następujących czynników cenotwórczych dostępnych w aktualnej na dzień sporządzenia kalkulacji 

publikacji Intercenbud ewentualnie Sekocenbud:  

1) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. Opolskiego, 

2) koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. Opolskiego, 

3) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średni dla woj. Opolskiego, 

4) ceny jednostkowe materiałów i sprzętu (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane wg 

średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku – na podstawie ogólnodostępnych 

katalogów, w tym również cen w ofertach handlowych i na stronach internetowych 

publikowanych w kwartale, w którym wystąpiły, 

5) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 

9. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 - 8 powyżej wymaga zmiany dokumentacji projektowej, 

Strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ 

architektoniczno – budowlany jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego) zawierający 

opis proponowanych zmian i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru 

autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 



10. Wszelkie zmiany Umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji i jeżeli dotyczą one istotnych 

zmian Umowy, muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

11. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od zawarcia aneksu terminowego do 

zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z 

uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-

finansowego nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia 

Wykonawcy na teren robót. 

12. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy 

Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany. 

13. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany; 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów p.z.p. lub 

postanowień Umowy; 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany Umowy. 

14. W przypadku złożenia wniosku o zmianę, druga Strona jest zobowiązana w terminie do 14 dni od 

dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. W sprawach opisanych w art. 15r 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin ten wynosi 14 dni od otrzymania 

oświadczeń i dokumentów od Wykonawcy. Przede wszystkim druga Strona może: 

1) zaakceptować wniosek o zmianę, 

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

4) odrzucić wniosek o zmianę.  

15. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania 

i jego ustalenia. 

16. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi 

bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić 

samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

17. Nie stanowią istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy p.z.p.: 

1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego), 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, 

3) zmiany danych rejestrowych. 

 

SIŁA WYŻSZA 

§ 17 

1. Strony są zwolnione od realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w przypadku 

wystąpienia siły wyższej. 

2. Za przypadki siły wyższej uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od 

woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, którym Strona nie będzie mogła zapobiec przy 

zastosowaniu należytej staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo realizację 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, takie jak klęska żywiołowa, wojna, rozruchy lub 



zarządzenie władz, strajki. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i 

surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. 

3. Strony zobowiązane są niezwłocznie powiadomić się na piśmie o zaistnieniu okoliczności 

uznanych za siłę wyższą. 

 

KLAUZULA SALWATORYJNA 

§ 18 

Jeżeli jedno z postanowień niniejszej Umowy jest lub stałoby się nieważne, bezskuteczne lub 

niemożliwe do zrealizowania, lub brak byłoby niezbędnej regulacji, nie narusza to ważności i 

skuteczności pozostałych postanowień. Umowa będzie w takim przypadku interpretowana w taki 

sposób, aby pozostała część Umowy była ważna i skuteczna oraz aby uzgodnienia Stron co do 

Umowy obowiązywały w jak najszerszym zakresie oraz zapewniały realizację ekonomicznych i 

prawnych celów Stron wynikających z Umowy. 

 

WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA 

§ 19 

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Spory inne niż wymienione w ust. 2 powyżej Strony powierzą sądowi powszechnemu właściwemu 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 20 

1. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwane dalej RODO), dla których administratorem danych 

jest Wójt Gminy Branice. 

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w 

RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników. 

 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

§ 21 

1. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawcę opracowań, 

dokumentacji, rysunków, opisów technicznych itp. które będą stanowić utwór w rozumieniu 

przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwory Wykonawcy”), to: 

1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do stworzonych Utworów Wykonawcy na 

Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w dalszych postanowieniach Umowy,  

2)  Strony postanawiają, iż wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

Utworów Wykonawcy zawiera się w wynagrodzeniu określonym w § 11 ust. 1 pkt 3, 



3)  przejście na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawcy 

oraz własności egzemplarzy nośników, na których będą utrwalone, nastąpi z chwilą 

przekazania Utworów Wykonawcy Zamawiającemu.  

4) Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do Utworów Wykonawcy.  

2. Prawa autorskie do Utworów Wykonawcy nie będą ograniczone pod względem czasowym czy 

terytorialnym i przechodzą na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie używania; 

2)  w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu; 

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką 

drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową - opracowywanie 

poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, 

zmiany wielkości i treści całości lub ich części 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono — 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

5) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. 3 — publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym; 

6) wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej i 

internetowej;  

7) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych i 

szkoleniowych, korzystanie z opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi 

dziełami;  

8) opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie 

na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części, publikację i rozpowszechnianie 

w całości lub w części, najem i dzierżawa, 

9) udostępniania osobom trzecim, w szczególności podmiotom upoważnionym do 

przeprowadzania czynności kontrolnych. 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres przedmiotu 

Umowy nie naruszą żadnych praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich.  

4. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że jakiekolwiek świadczenie 

wchodzące w skład przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa własności intelektualnej lub 

przemysłowej, to wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, jeżeli 

zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt 

podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba że uzna zarzut za 

zasadny.  

5. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z 

zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, 

Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o przystąpienie do postępowania w 

charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu równowartości 

zasądzonych należności (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) oraz poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów procesu (z kosztami zastępstwa procesowego włącznie). Zamawiający 

nie podejmie żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcą 

konsultacji dotyczących dalszego postępowania. 

6. W przypadku wskazanym w ustępie poprzednim Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny 

koszt odpowiednie prawo własności intelektualnej lub przemysłowej od osoby trzeciej lub 



niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część przedmiotu Umowy tak, 

aby nie naruszała ona praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, z 

zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie jakości danej części 

przedmiotu Umowy. Wykonawca pokryje straty Zamawiającego powstałe w związku 

z dokonywaną modyfikacją przedmiotu Umowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie 

adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę w przypadku 

odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z 

upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie 

została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia. 

Adresy do doręczeń: 

Wykonawcy: ........................................................................................................................ 

Zamawiającego: ………………………………………………………………………………….. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

6. Umowa niniejsza zawiera ........... ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy 
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczący ubezpieczenia, 
3. SWZ z załącznikami, 
4. Kosztorys i harmonogram – po akceptacji przez Zamawiającego. 

 

 

  



KARTA GWARANCYJNA 

Sporządzona w dniu: ………………………………………. r. 

 

1. Zamawiający: Gmina Branice ………………………………..  

2. Wykonawca: ………………………………………….. 

3. Umowa: UMOWA Nr ………………………………………………………….”  

4. Data odbioru: ……………………….………….. r. 

5. Przedmiot gwarancji: Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie wykonane roboty budowlane, 

materiały oraz sprzęt i urządzenia użyte w ramach umowy, o której mowa w pkt 3. 

 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 

zrealizowany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

3. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi ….. miesięcy licząc od dnia następnego po dniu 

spisania protokołu odbioru końcowego danego etapu robót w zakresie wolnym od wad istotnych, 

a w przypadku stwierdzenia wad istotnych przy odbiorze końcowym od dnia następnego po dniu 

protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych 

po odbiorze końcowym. 

5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie. 

6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami – niezwłocznie, 

b) w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia chyba, że na piśmie 

zostanie ustalona przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą inna data usunięcia takich wad. 

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 

stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. 

8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

9. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad lub wykonania robót. 

10 W przypadku, o którym mowa w pkt. 7. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę. 

11. Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania 

przechowuje Zamawiający. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

13. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu gwarancji. 



 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

…………………………………………….. 

Udzielający gwarancji upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

…………………………………………….. 

Przyjmujący gwarancję upoważniony przedstawiciel Zamawiającego  

 

 

 

 

  



Załącznik nr 10 do SWZ 

 

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

(w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp) 

 

Działając w imieniu i na rzecz: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

( pełna nazwa wykonawcy) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na roboty budowlane pn. 

 

 

„Budowa posterunku Policji w Branicach” 

 

 

oświadczam/my, że następujące roboty wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzieleni zamówienia: 

 

wykonawca ( nazwa): ……………………………………. 

 

wykona…………………………………………….. 

 

wykonawca ( nazwa) …………………………… 

 

wykona…………………………………………….. 

 

______________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

______________________________ 

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty 

 


