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  Załącznik nr 10  

                         

UMOWA - na roboty budowlane –projekt umowy 

zawarta w dniu ………-2019 r. na podstawie zamówienia publicznego 

 DT-P/24/2019 ogłoszonego w BZP nr …..-2019 r. z dnia ……..-2019 r. oraz na stronie internetowej 

www.zdm.legnica.eu (BIP), pomiędzy: Gminą Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, NIP:  

691-00-11-742 – Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, zwanym 

dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

Dyrektora - Andrzeja Szymkowiaka działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Legnicy w imieniu 

Gminy Legnica    

przy kontrasygnacie  

Kariny Grobelny – Głównej Księgowej    

 

a ……………………………………………………………… 

reprezentowane przez:  

…………………………………………………. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonywania robót objętych niniejsza umową na 

podstawie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:                                  

§ 1. 

1. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa będzie finansowana i rozliczana zgodnie z umową 

zawartą w dniu 26.04.2019 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Miastem 

Legnica.   

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:  „Przebudowa ul. 

Sikorskiego w Legnicy” . 
3. W zakres zadania obejmuje przebudowę ul.  Sikorskiego na odcinku od ronda na ul. Sudeckiej do ul. 

Koskowickiej:  

 przebudowa ul. Sikorskiego  

 przebudowa skrzyżowania z ul. Koskowicką  

 przebudowę istniejących chodników i ścieżek rowerowych,  

 remont istniejących studni kanalizacyjnych wraz z regulacją włazów, 

 wymianę wpustów jezdniowych wraz z przykanalikami, 

 renowację istniejącego kolektora wraz ze studniami. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego w gminie Legnica. Obszar objęty 

opracowaniem stanowi fragment  ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Koskowicką. 

- ul. Sikorskiego - droga gminna klasy G 

- ul. Koskowicka - droga gminna klasy Z 

Uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu stanowią: 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 kable elektryczne, 

 napowietrzne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. 

Zakres rozwiązań projektowych: 

 przebudowa ul. Sikorskiego z uwzględnieniem parametrów drogi klasy G 

 przebudowa skrzyżowania z ul. Koskowicką z poprawą geometrii skrzyżowania 
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 przebudowa istniejącej konstrukcji nawierzchni z dopuszczeniem nacisku na pojedynczą oś 11,5 tony 

 przebudowa istniejących oraz budowę nowych chodników, ścieżek rowerowych,  

 zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu  

 budowa przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, azyli dla pieszych,  

 przebudowa/regulacja elementów odwodnienia pasa drogowego  

 Klasa techniczna:  

Sikorskiego: G  (główna);  

Koskowicka Z (zbiorcza) 

 Przekrój:  

Sikorskiego uliczny 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu);  

Koskowicka uliczny 1x2 (jedna jezdnia po dwa pasy ruchu); 

  Nośność: 115 kN/oś; 

  Kategoria ruchu: KR4;  

  Prędkość projektowa:     

Klasa G: Vp= 50 km/h, Vm=Vo+10km/h=70km/h  

Klasa Z; Vp= 50 km/h  

 Nawierzchnia:   asfaltowa; 

 Szerokość pasa ruchu   3,50 m (klasa Z); 3,00 (klasa L) 

 Szerokość ścieżki rowerowej:       2,00 m; 

 Szerokość chodnika:       2,00 m; 

 Szerokość zatoki autobusowej :       3,00 m; 

 

Zakres robót obejmuje  przebudowę fragmentu ul. Sikorskiego od zakresu budowanego w ramach 

zbiorczej drogi południowej etap III do ul. Koskowickiej wraz ze skrzyżowaniem włącznie. W ramach 

opracowania wymieniona będzie pełna konstrukcja nawierzchni jezdni z poprawą geometrii skrzyżowania 

oraz przebudową układu chodników i ścieżek rowerowych.   

Wszystkie elementy jezdni włącznie z krawężnikami i obrzeżami zostaną wymienione na nowe.  

Na skrzyżowaniu zostaną wykształcone wyspy kanalizujące na zaniżonym krawężniku 4cm, co ma 

pozwolić na ewentualny najazd samochodów ciężarowych, separując jednocześnie i kanalizując ruch 

pojazdów. Od strony istniejącej skarpy zostaną zabudowane balustrady. 

 Kanalizacja deszczowa 

 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

 remont istniejących studni kanalizacyjnych wraz z regulacją włazów, 

 wymianę wpustów jezdniowych wraz z przykanalikami, 

 renowację istniejącego kolektora wraz ze studniami. 
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Istniejące wpusty należy wymienić wraz z przykanalikami. Włazy studni kanalizacyjnych należy 

wyregulować, dostosowując rzędne do terenu projektowanego, wg branży drogowej. Istniejący kolektor 

deszczowy w zakresie opracowania, należy poddać renowacji metodą bezwykopową.  

 Renowacja istniejącego kolektora 

Istniejącą kanalizację deszczową DN400 o długości 105 m należy poddać renowacji bezwykopowej, 

w następującym zakresie: 

- przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej, 

- czyszczenie kolektora, 

- frezowanie kanału (progi betonowe, wylewki betonowe na złączach), 

- naprawę kanału w systemie długiego rękawa - DN400 L= 30,0m, 

- naprawę kanału w systemie krótkiego rękawa: 

 DN400 L=0,5m - 5 szt. 

 DN400 L=1,0m - 3 szt. 

 DN400 L=1,5m - 2 szt. 

 DN150 L=0,5m - 10 szt. 

 DN200 L=0,5m - 7 szt. 

 DN300 L=0,5m - 3 szt. 

Zakres renowacji należy szczegółowo uzgodnić z właścicielem sieci przed przystąpieniem do 

wykonywania robót. 

Branża telekomunikacyjna: 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

- budowa kanału technologicznego; 

- budowa miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN. 

W granicach prowadzonych prac zlokalizowane są następujące sieci teletechniczne: 

- kanalizacja kablowa wielootworowa własności Orange Polska S.A. z kablami miedzianymi 

rozdzielczymi i magistralnymi oraz kablami światłowodowymi własności Orange Polska S.A. oraz obcych 

operatorów; 

- telekomunikacyjne, abonenckie, rozdzielcze i magistralne kable ziemne własności Orange Polska S.A.; 

- kanalizacja kablowa z kablami światłowodowymi i miedzianymi wł. Netia S.A. 

Budowa kanału technologicznego  

W zakresie inwestycji planuje się budowę kanału technologicznego, wzdłuż ul. Gen. Sikorskiego, 

w postaci kanalizacji kablowej wykonanej z 2 rur osłonowych typu HDPE Ø110/6,3 wraz ze studniami 

kablowymi żelbetowymi typu SK-2.  

Budowa miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN 

W zakresie inwestycji planuje się budowę miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN w postaci 

kanalizacji kablowej wykonanej z 1 rury osłonowej typu HDPE Ø110/6,3 oraz 4 rur światłowodowych 

typu RHDPE Ø40/3,7 wraz ze studniami kablowymi żelbetowymi typu SKO-2g.  
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3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia zawiera specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac najpóźniej 10 dni od przekazania placu budowy i 

zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób ciągły i nieprzerwany z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

Niestosowanie się do w/w wymogów skutkować może wypowiedzeniem umowy z winy Wykonawcy z 

zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.  

Wszelkie koszty Zamawiającego związane z wypowiedzeniem umowy, będą obciążać Wykonawcę, 

5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie.  

§ 2. 

1. Termin realizacji robót do dnia 30.09.2020r.  

2. Zamawiający dopuszcza zmiany  terminu umowy i wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót wynikające z rzeczywistych obmiarów przy rozliczeniu 

ryczałtowo – ilościowym,  

2) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji 

części przedmiotu Umowy lub ograniczenia zakresu prac. 

3)  konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

4) zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne 

dla Zamawiającego, przy zachowaniu nie gorszych standardów jakościowych, 

5) z powodu kolizji, uzgodnień, utrudnień które nie były ujęte w dokumentacji przetargowej lub warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót. 

6) z powodu uzasadnionych  zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 

7) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją wydającego, 

8) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 

9) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

10) z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, 

11) z powodu siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 

dochowania należytej staranności. 

12) okoliczności, których nie można było przewidzieć,  

3. Warunkiem zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.  

4. W razie wystąpienia okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest 

poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 

5. O wystąpieniu okoliczności zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora ze strony 

Zamawiającego, zmiany osób reprezentujących strony, zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron, 

Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie wraz z dokumentami niezbędnymi do 

udokumentowania zaistniałych okoliczności. 

Powyższe postanowienia nie stanowią zmiany umowy.  

6.  Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:  

- oferta Wykonawcy, 

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami, 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

7.  Jeżeli warunki w poszczególnych dokumentach są różne to będą stosowane wymagania bardziej 

rygorystyczne. 

§ 3. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na 

podstawie ryczałtowych cen jednostkowych, wyszczególnionych w wypełnionym przedmiarze robót – 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Wypełniony 
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przedmiar robót stanowi integralną część umowy. 

2. Wynagrodzenie to ustala się wstępnie na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych według zasad 

określonych w wypełnionym przedmiarze robót na kwotę brutto……..zł 

słownie:…………………………………… 

3.Wynagrodzenie końcowe zostanie określone kosztorysem powykonawczym  w oparciu o ryczałtowe 

ceny jednostkowe robót i obmiary robót.  

4. Roboty zamienne i dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku 

realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm,  

parametrów i standardów, wycenione na bazie normatywnej i wg składników cenotwórczych jak w 

kosztorysie ofertowym. 

§ 4. 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w niniejszej umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1. Przygotowanie placu budowy i zapewnienie dozoru mienia na własny koszt. 

2. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 

kosztami utylizacji. 

3. Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących 

ustaw: 

- Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późniejszymi 

zmianami), 

- Ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (t.j. Dz. U.  z 2019 r  poz.701). 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować  z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

stanu prawnego w tym zakresie. 

4. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę p. poż. Dozór 

mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami. 

5. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski      w trakcie trwania robót w 

terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 

6. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w 

pełnej wysokości.    

7. Wykonawca udostępni plac budowy właścicielom wszystkich mediów w celu  wymiany urządzeń i 

przyłączy jeżeli zgłoszą taką potrzebę. Wykonawca koordynuje oraz dokonuje odbioru robót zanikających 

związanych z pracami wykonywanymi przez właścicieli mediów. Wykonawca zorganizuje i umożliwi w 

czasie budowy dojazd do posesji, warsztatów itp. oraz zawiadomi zainteresowanych o utrudnieniach. 

8. Wykonawca wdroży oraz będzie utrzymywał na czas prowadzenia robót, tymczasową organizację 

ruchu.   

9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu  w terminie ustalonym podczas odbioru robót. 

10. W zakresie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę - przedkładanie Zamawiającemu 

na każde żądanie oświadczenia,  że zatrudnia na umowę o pracę pracowników wskazanych  w § 8 ust. 1 

niniejszej umowy.  

11. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Europejski Bank Inwestycyjny (European 

Inwestment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg) o każdym uzasadnionym 

zarzucie, skardze lub informacji w odniesieniu do Przestępstw karnych związanych z realizacją przez 

niego przedmiotowej Umowy a dotyczącej dowolnych z nielegalnych działań lub działań 

przeprowadzonych w nielegalnych celach, w tym między innymi uchylania się od zobowiązań 

podatkowych, oszustwa podatkowego, oszustwa, korupcji, zmuszania do określonego zachowania, zmowy, 

utrudniania postepowania karnego, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, zorganizowanej 

przestępczości lub jakiegokolwiek innego nielegalnego działania, które może mieć wpływ na interesy 

finansowe UE.  
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12. Informacja, o której mowa powyżej powinna zostać przekazana na adres: European Inwestment Bank, 

100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.  

13. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe i dokonywać zapisów wszystkich 

transakcji finansowych i wydatków dotyczących realizacji niniejszej Umowy.  

14. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, na jego żądanie, 

zapoznanie się z prowadzonymi przez Wykonawcę księgami rachunkowymi i zapisami dotyczącymi 

wykonania niniejszej Umowy, w tym umożliwić wykonanie kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym 

przez prawo, w przypadku powzięcia przez Europejski Bank Inwestycyjny informacji o możliwości 

wystąpienia domniemanego działania, które może być uznane za nielegalne lub przeprowadzone w 

nielegalnych celach, o których mowa w pkt. 11).  

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz mienie 

ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,  

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także 

ruchem pojazdów mechanicznych.   

3. Wykonawca będzie posiadał umowy ubezpieczeniowe, ważne nie później niż od daty przekazania 

placu budowy do czasu odbioru końcowego obejmujące:  

1) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej - ubezpieczenia od 

zniszczenia własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników 

Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości brutto niniejszej umowy,  

2) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej 

działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co 

najmniej wartości brutto niniejszej umowy.  

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe - oryginały w wersji papierowej 

najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, a  Zamawiający po sporządzeniu kserokopii niezwłocznie 

zwróci je Wykonawcy, natomiast polisy posiadane jedynie w wersji elektronicznej należy przesłać mailem.  

5. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca  

 ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za  szkody wynikłe na tym terenie.  

§ 6. 

1. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za właściwą jakość robót oraz zgodność z 

dokumentacją projektową  i przepisami.   

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dostarczonych we własnym zakresie 

materiałów.  

3. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrębnymi -  art. 10 - ustawy Prawo 

budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego i 

wykonawczego.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.  

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia 

parametrów i ilości zużytych materiałów.   

6. Badania, o których mowa w ust. 5 oraz wynikające z obowiązujących norm i przepisów oraz 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.  
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7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i obowiązującymi 

przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robót, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te 

badania. W przypadku odmowy wykonania badań Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy.  

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 6, okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to 

koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

§7. 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………….. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, 

którego w zakresie i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 

przedmiot Umowy w zakresie ………………. (W jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były 

deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ……………. (nazwa podmiotu 

trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zapewnia, że ………………(podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów 

finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków 

zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ………………… 

(podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

6. Dokument potwierdzający zobowiązanie …………… (podmiot trzeci) do solidarnej 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów 

finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość 

zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do umowy.     

§ 8. 

1. Wykonawca do wykonania nw. czynności,  których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 poz. 1040) 

będzie zatrudniać  pracowników na umowę o pracę:  

 - prace ogólnobudowlane drogowe – robotnicy budowlani, 

- prace na sieci sanitarnej – instalatorzy sanitarni, 

- prace na sieci elektrycznej – elektrycy, 

- prace na sieci teletechnicznej – instalatorzy teletechniczni. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów, podpisanych przez osoby uprawnione przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy, w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę  kopię umowy/umów o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r Dz.U. z 2019 poz. 

1781r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018r Dz.U. z 2019 poz. 1781r.o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w  § 10 ust. 1 j) umowy  w sprawie 

zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 9. 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi …..%  zakresu rzeczowego  robót.   

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców. 

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności 

za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

4. Umowa z Podwykonawcą powinna określać, iż: 

- termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

- zawierać informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia 

bezpośrednio do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu wynagrodzenia, na zasadach 

określonych w Ustawie prawo zamówień publicznych. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia za 

zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 
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6. Wykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o Podwykonawstwo,   

nie później niż 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo , 

nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub jej zmiany. 

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym upływie terminu na 

zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię Umowy  o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia  tej Umowy  

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni  od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo , nie zgłosi na 

piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę lub zmiany do niej. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie  7 dni od 

dnia zawarcia, poświadczonego za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo z 

wyłączeniem umów   o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wyłączenie nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

11. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis Krajowego Rejestru 

Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

12. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 

zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. 

13. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, 

Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego. 

14. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie  nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 podważających 

zasadność  bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 

pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, 

16. Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca 

udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a 

Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 14  uwag w sposób wystarczający do wykazania 

niezasadności bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie 

bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

17. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego  w złotych polskich (PLN). 

18. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców, 

przy czym  Podwykonawca lub  Dalszy Podwykonawcą jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy i 

Zamawiającego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

19. Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub wartość umowy pomniejszonej o wartość prac kluczowych realizowanych 

przez Wykonawcę. 

§ 10. 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty będzie się odbywało fakturami przejściowymi za 

wykonany zakres robót, do wysokości 90% wartości umowy. 

2. Podstawę do rozliczenia końcowego i złożenia faktury końcowej stanowić będzie komplet 

dokumentów: 

1) Kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót potwierdzona przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

2) Protokół końcowy wykonania robót i kosztorys powykonawczy wraz z książką obmiarów potwierdzoną 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

3) Kompletny operat kolaudacyjny, 

 



10 
 

4) Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie należności za prace zlecone 

Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączy oświadczenie Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Podwykonawców 

dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace związane z realizacją danego zamówienia 

zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz z w terminie i nie istnieją żadne zaległości 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym zakresie 

wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców wynikających z umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca wystawiając fakturę za prace wykonane przez Podwykonawców każdorazowo dokona 

przelewu wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego na osoby trzecie tj. Podwykonawców. Do 

każdej faktury obejmującej należności Podwykonawców, Wykonawca załączy cesję wierzytelności na 

rzecz Podwykonawców wraz z kopią faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie dokona cesji 

na Podwykonawców, jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego jemu wynagrodzenia, 

oświadczenia Podwykonawców o zapłacie lub dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, lub 

dalszym Podwykonawcom, których termin wymagalności upłynął w danym okresie rozliczeniowym. 

Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je 

Podwykonawcy lub dowody zapłaty powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy                                 

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o 

podwykonawstwo. 

4. Wykonawca w fakturze wskaże, jako nabywcę Gminę Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, 

NIP: 691-00-11-742 a jako odbiorcę Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10,  

59-220 Legnica. 

5. Faktury VAT będą uregulowane przez Zamawiającego w terminie do  21 dni licząc od daty otrzymania 

przez Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych: 

a) oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

b) Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie z 

postanowieniem ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na 

stronie: https://efaktura.gov.pl. 

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w 

związku z realizacją umowy, zlecenia  bądź zamówienia jest numerem zawartym w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 

rejestru VAT i jest właściwy dla dokonania rozliczeń metodą podzielonej płatności. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 11. 

1.  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)  w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od daty określonej w 2 §  

ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego jak w § 3 ust.2 za wykonany przedmiot odbioru za każdy 

dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 3  ust. 2, 

d) za odstąpienie od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w   § 3 ust.2   

e) za niezgłoszenie podwykonawcy lub podwykonawców i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac 

w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2, 

f) za nieprzedłożenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 3 ust. 2, za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, 

g) za nieprzedłożenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopi i Umowy o 

Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo lub kopii jej zmiany o roboty budowlane,  w wysokości 

0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy, 

https://efaktura.gov.pl/
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h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2, za każdy brak zmiany umowy w tym zakresie, 

i) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonego w § 3 ust. 2. 

j) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących roboty na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudniania Pracowników świadczących roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących 

roboty na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 

wysokości  5 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.2.   

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekracza wysokość naliczonej kary umownej .  

4. Zamawiający zastrzega potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 

§ 12. 

1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego: 

 - robót drogowych  Pana Jana Wydrę, 

- robót sanitarnych Panią Iwonę Łopusiewicz, 

- robót elektrycznych Pan Marek Kozak, 

- robót teletechnicznych – Pan Romuald Szeligowski. 

2. Ustanowiony inspektor nadzoru działa w ramach obowiązków nadzoru inwestorskiego umocowanego 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 1186),   

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy robót drogowych 

w osobie:……………………… . 

- kierownik robót sanitarnych ……………………………, 

- kierownik robót elektrycznych …………………………, 

- kierownik robót teletechnicznych…………………………. 

4. Kierownik budowy i kierownicy robót działają w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo 

budowlane.                   

§ 13. 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rękojmi i 

gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji jakości  

następować będzie wg karty gwarancyjnej. 

2. Jeżeli w okresie rękojmi wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest te wady usunąć. W takim przypadku Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 

o wystąpieniu wad wskazując miejsce i termin sporządzenia protokołu stwierdzającego wady i 

ustalającego sposób oraz termin ich usunięcia, w których to czynnościach  ma prawo uczestniczyć 

Wykonawca. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wad tylko jeden raz. Jeżeli po upływie terminów o 

których mowa w ust 2  Wykonawca wad nie usunie, Zamawiający usunie te wady we własnym zakresie 

obciążając kosztami Wykonawcę. 

4. Okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi ….. miesiące,  licząc od daty końcowego odbioru robót .  

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości o treści 

jak w załączniku do SIWZ nr 7, w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.  

§ 14. 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:  

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy,   

2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie,  

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 

przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o 

upływie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,  

4) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia 

przez Zamawiającego danej okoliczności,   

5) Zamawiający powziął wiadomość o trudnościach finansowych Wykonawcy, w tym o złożeniu przez 

Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości  w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez 

Zamawiającego,  

6) Zamawiający wielokrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom), lub dokonywał  bezpośredniej zapłaty sum większych niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, jest to  odstąpienie  z przyczyn zależnych od Wykonawcy,   

7) Zamawiający utracił  dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przypadające na 

realizację inwestycji objętej niniejszą umową, o ile Zamawiający poweźmie informację o utracie tego 

dofinansowania przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania robót/dostawy/usługi. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu 

wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania     protokołu 

odbioru.  

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych     

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego     

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki      

szczegółowe:  

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który będzie 

podstawą do rozliczenia Stron za wykonane roboty;  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

która odstąpiła od umowy;  

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

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada.  

5) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

przez niego dostarczone lub wzniesione.  

6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.  
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5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały      

wykonane do dnia odstąpienia,  

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt  3), niniejszego     

paragrafu umowy.   

§ 15  

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy, do zapewnienia zgodności przetwarzania 

danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i prywatności, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian w tym zakresie.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp w 

przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub 

interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.  

  

§ 16.  

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.  

   

§ 17.  

Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd w Legnicy.  

 

             § 18. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy.   

 

2. Niniejszą umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

      

 

 

                  

         WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY              

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      


