
          WZÓR 

 UMOWA nr  I/ …/….-2019 

zawarta w dniu ………….2019 r., pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława 

Strzemińskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, działającą na 

podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 lutego 1946 r. w sprawie 

utworzenia Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, reprezentowaną przez:  

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………... 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",  

NIP  724-00-05-348  

REGON  000275790 

a  

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

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

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

 

zwaną dalej „Wykonawcą.”  

o następującej treści  

 

§ 1 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: 

a) modernizacja dźwigu towarowo-osobowego w Pawilonie E budynku dydaktycznego ASP 

przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi polegająca na demontażu starego dźwigu, wykonaniu 

niezbędnej dokumentacji technicznej oraz dostawie i montażu fabrycznie nowego, 

kompletnego dźwigu towarowo-osobowego (zgodnie ze SIWZ oraz opisem przedmiotu 

zamówienia); 

b) wykonywanie w okresie obowiązywania gwarancji, technicznej obsługi serwisowej 

zmodernizowanego dźwigu.  



2.  Szczegółowy zakres prac określono w załącznikach nr 11 i 12 do SIWZ.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, 

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie potrzebne do 

należytego wykonania niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do realizacji umowy  

z wykorzystaniem pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 

zawodowe. 

5. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest ponadto do:  

a) zachowania ładu i porządku, prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przeciwpożarowymi.  

b) wprowadzenia i przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz 

substancji odurzających przez swoich pracowników, jak również przez pracowników 

podwykonawców w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy. 

c) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz 

wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 

d) wykonania wszelkich prac wynikających z konieczności usunięcia pojawiających się 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy kolizji robót z istniejącą infrastrukturą, 

e) zabezpieczenia przed kradzieżą, zalaniem oraz zniszczeniem mienia własnego 

znajdującego się na terenie obiektu Akademii, 

f) wywozu śmieci oraz odpadów powstałych podczas realizowanych przez 

Wykonawcę    prac,  

g) do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza 

teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych 

określonymi ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Ponadto wykonawca 

zobowiązany jest przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów i prowadzenia 

gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. 

U. 2007 nr 39, poz. 251 ze zm.), a  w  szczególności zobowiązany jest prowadzić 

kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenie ich kopii do 

Zamawiającego. 

h) do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych Akademii jak i osobom 

trzecim przez siebie jak i przez osoby działalące na rzecz Wykonawcy szkód  

zarówno na mieniu jak i na osobie oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym 

kosztów i opłat,  



i) do przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, 

niezbędnych do odbioru przedmiotu umowy.   

j) do wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój 

koszt w obrębie Placu Budowy lub poza nim, 

k) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania prac 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

wyeliminowanie nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz uciążliwości dla 

otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie 

zostały zakłócone warunki  działalności  w  sąsiadujących  pomieszczeniach  

i budynkach.  

l) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby nie zakłócić 

pracy jakichkolwiek  instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpożarowej, 

wentylacyjnej. Wszelkie prace związane z tymi instalacjami wymagają pisemnej 

zgody wyrażonej przez Zamawiającego.  

m) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace przygotowawcze konieczne 

do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia wykonywania umowy, a w szczególności 

do: 

 zapewnienia niezbędnej tymczasowej infrastruktury, w tym składów i magazynów 

na Placu Budowy do przechowywania narzędzi i Materiałów dla własnych potrzeb,  

 zapewnienia transportu , w tym załadunku i rozładunku dla własnych potrzeb,  

 wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby wykonywania 

Robót, w tym przyłączy wody i energii elektrycznej  

 ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania Placu Budowy w sposób 

uniemożliwiajacy dostęp osób trzecich. 

 

 

§ 3 

Wynagrodzenie umowne 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączną cenę ryczałtową netto w 

wysokości …………………. PLN, podatek VAT 23 % w wysokości ……………… PLN, brutto 

(z VAT) w wysokości ………………………….. PLN (słownie: …………………………………… 

…………………………………….. złotych).  

 

2. Niniejsze wynagrodzenie umowne podlega następującemu podziałowi:  



a) za wykonanie modernizacji dźwigu strony ustalają cenę ryczałtową netto (bez VAT) w 

wysokości …………………. PLN, podatek VAT 23 % w wysokości ……………… PLN, brutto 

(z VAT) w wysokości ………………………….. PLN (słownie: 

………………………………………………………..…. złotych).  

b) za techniczną obsługę serwisową dźwigu przez okres 36-miesięcy strony ustalają 

łączną cenę ryczałtową netto (bez VAT) w wysokości …………………. PLN, podatek VAT 23 

% w wysokości ……………… PLN, brutto (z VAT) w wysokości ………………………….. PLN 

(słownie: ……………………………………………………………………………………... złotych). 

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu umowy w tym, w szczególności cła, koszty transportu, ubezpieczenia, 

rozładunku i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, jak również koszty 

uzyskania przez Wykonawcę decyzji lub innego równorzędnego rozstrzygnięcia 

zezwalającego na dopuszczenie dźwigu do eksploatacji wydanego przez Urząd Dozoru 

Technicznego 

4. Wykonawca oświadcza, iż dokonując wyceny wynagrodzenia uwzględnił wszelkie koszty 

wynikające z konieczności usunięcia pojawiających się w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy kolizji robót z istniejącą infrastrukturą. 

5. Strony zgodnie przyjmują, iż za dzień zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

 

§ 4 

Termin wykonania 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości robót określonych w § 2 ust.1 pkt a)  

 w  terminie do dnia ………….. 2019 r. 

2. Termin rozpoczęcia robót budowlanych określonych w § 2 ust.1 pkt a, ustala się na dzień 

przekazania terenu budowy, co nastąpi nie później niż do 7 dnia od daty pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do ich rozpoczęcia.  

3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu 

końcowego potwierdzającego odbiór dźwigu. Przedmiotowy protokół  zostanie podpisany po 

odbiorze i dopuszczeniu dźwigu do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. 

4. Termin rozpoczęcia prac technicznej obsługi serwisowej określonych  w § 2 ust.1 pkt b) 

ustala się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót dźwigu. 



5. Okres obowiązywania umowy dla technicznej obsługi serwisowej określonej  w § 2 ust.1 

pkt b) ustala się na 36 (trzydzieści sześć) miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót. 

 

§ 5 

Warunki prowadzenia robót 

1. Roboty prowadzone są w budynku czynnym i użytkowanym.  

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren budowy oraz zapewni dostęp do budynku  

w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy.  

4. Obowiązek i koszt organizacji, utrzymania, zabezpieczenia przed dostępem osób 

nieuprawnionych, dozoru, likwidacji zaplecza budowy, a także tymczasowych zasileń leżą po 

stronie Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje i doprowadzi teren  

i zaplecze budowy do prawidłowego stanu.  

5. Wykonawca dostarcza na teren robót wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne 

dla realizacji umowy we własnym zakresie.  

6. Roboty mogą być prowadzone w budynku w godzinach od 8.00 do 20.00. Zmiana czasu 

pracy może wystąpić w sytuacjach technologicznie koniecznych po uprzednim uzgodnieniu  

z osobą odpowiedzialną z ramienia ASP.  

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 2  

z materiałów własnych – zgodnie z wykazem zastosowanych materiałów w kosztorysie 

ofertowym. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być nowe oraz 

dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, 

poz. 1118 z późn. zm.).  

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji modeli 

oraz próbek kolorystycznych materiałów wykończeniowych, itp.  

9. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia 

robót w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym, do pełnej wysokości 

strat.  

10. Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP  

i p.poż. oraz zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu 

technicznego terenu robót.  

11. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci  

z terenu robót, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji 

odpadów.  



12. Wykonawca ma obowiązek prowadzić na bieżąco i chronologicznie pełną dokumentację 

robót.  

13. Nad prawidłowym przebiegiem robót ze strony Zamawiającego czuwać będzie:  

……………………………………………………………... 

14. Nadzorującym roboty ze strony Wykonawcy będzie:  

…………………………………………………………… 

15. Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca nadzór nad robotami posiada wymagane 

przygotowanie zawodowe. 

16. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane zachowaniem 

wynikłym z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich, zarówno 

w mieniu jak i na osobie. Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego 

w jakiekolwiek spory sądowe lub inne spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi 

przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni 

Zamawiającego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób 

trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń. 

 

§ 6 

         Podwykonawcy 

1. Wykonawca w zakresie robót o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a zobowiązuje się 

wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy udziale podwykonawców, zgodnie 

z zapisami zawartymi w ofercie. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawcy/ów.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa  w ust. 3 powyżej, nie może 

być dłuższy niż 30 dni od doręczenia  Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

5. Zamawiający, w terminie 5 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, o którym mowa  

w ust. 3 powyżej, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  



o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 5 dni od dnia 

przedłożenia projektu umowy, uważa się za akceptacje projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 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 5 dni od dnia przedłożenia umowy, zgłasza w formie pisemnej 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadku gdy umowa :  

a) niespełna wymagań określonych w SIWZ 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 

9. Niezłożenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 5 dni od dnia przedłożenia projektu 

umowy, uważa się za akceptacje 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, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2 lit.a    oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

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

niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,  

o której mowa w § 12 ust. 1 lit g . 

12. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.  

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 

podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo 



żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 

podwykonawcom wynagrodzenia.  

15. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 

22a Ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Podwykonawca przedstawia oświadczenie , o którym mowa w art. 25 a ust. 

1 Pzp oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczania wobec tego 

podwykonawcy na zasadach określonych w SIWZ.  

16. W przypadku gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki podwykonawcy o którym mowa w 

ust.15, przedstawia oświadczenie , o którym mowa w art. 25 a ust. 1 Pzp.  

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonwóc jak za własne działania lub zaniechania.  

18. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby suma 

wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie 

przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie. W 

przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku 

zapłaty na rzecz podwykonawców w zakresie przenoszącym wynagrodzenie ustalone 

niniejszą umową.  

19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i dalszych podwykonawców  i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

 

§ 7 

Odbiór robót 

1. Odbiór końcowy dźwigu będzie dokonywany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na przedmiot umowy po odbiorze Urzędu Dozoru Technicznego  

i 20-stu próbnych przejazdach dźwigu z pełnym obciążeniem osobowym. 

2. Odbiór końcowy dźwigu będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  



3. Przed rozpoczęciem odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą wraz z odbiorem robót przez Urząd Dozoru Technicznego.  

4. Strony sporządzą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności wykaz 

prac, które Wykonawca powinien przeprowadzić ponownie, dokończyć lub poprawić oraz 

termin usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru.  

5. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru obowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu dokumentacje powykonawcze, instrukcje obsługi i eksploatacji, karty 

gwarancyjne, dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

zastosowanych materiałów, wymagane oświadczenia Wykonawcy.  

6. W przypadku dokonania wpisów w protokole końcowego odbioru stwierdzonych wad  

i usterek Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

Na podstawie zawiadomienia Zamawiający wyznaczy termin podpisania protokołu 

bezusterkowego końcowego odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.  

7. Przedmiot umowy strony uznają za zakończony w dniu podpisania protokołu 

bezusterkowego końcowego odbioru robót. 

 

§ 8 

Warunki płatności 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT.  

2. Wynagrodzenie za modernizację dźwigu będzie wystawiona po podpisaniu 

bezusterkowego końcowego odbioru robót. 

3. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do siedziby Zamawiającego. 

4. Należność będzie płatna przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na 

wskazane konto Wykonawcy.  

5. Za określone w przedmiocie umowy przeglądy konserwacyjne Wykonawca wystawi 

fakturę odpowiednio na koniec każdego miesiąca. Miesięczna należność za te usługi 

zgodnie z ofertą Wykonawcy i stanowiącą jedną trzydziestą szóstą kwoty z § 3 ust.2 pkt b) 

niniejszej umowy wynosi ………………….. zł brutto.  

6. Wykonawca dostarczy fakturę VAT ostatniego roboczego dnia miesiąca, w którym usługa 

została wykonana.  

7. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdej faktury miesięcznej protokół z przeglądu 

konserwacyjnego.  

8. Należności będą płatne przelewem na wskazane konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

9. Strony oświadczają, że są podatnikami VAT uprawnionymi do wystawiania  

i otrzymywania faktur VAT oraz posiadają numery identyfikacyjne NIP.  



10. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności za wykonane 

usługi.  

11. Warunkiem zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 13 poniżej  biorącym 

udział w realizacji odebranych robót a także pisemnego oświadczenia podwykonawców i 

dalszych podwykonawców o otrzymaniu w terminie całej zapłaty. 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty.   

13. Zamawiający dokonuje 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.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, 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.  

15. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 13 powyżej, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed 

dokonaniem bezpośredniej zapłaty  Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 powyżej. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag  w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji.  

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 powyżej, 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 Inwestora 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. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego  Wykonawcy. 

18. Konieczność dwukrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego.  

19. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca 

przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.  

 

§9 

Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy 

1. Zgodnie z art. 147 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, służącego pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

2. Wysokość zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy wynosi 10% ceny brutto tj. 

………………… zł, w tym 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

3. Strony uzgadniają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w 

formie ……………………………… najpóźniej do dnia zawarcia umowy.  

4. Zwrot niewykorzystanego zabezpieczenia w wysokości 70%, tj. ……………. zł nastąpi  

w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 7  

i uznania zamówienia przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

5. Kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia (tj. …………………. zł) Zamawiający zatrzyma 

na zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i zwróci nie później niż 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

 

§ 10 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane  urządzenia i roboty wykonane w ramach 

umowy na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.  

2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu końcowego odbioru 

robót bez zastrzeżeń.  



3. W okresie gwarancji Wykonawca odpowiedzialny będzie za konserwację dźwigu, 

przyjmowanie zgłoszeń o awariach, ewakuację osób uwięzionych w kabinie, naprawę 

urządzeń i utrzymanie sieci GSM wraz z automatycznym testowaniem co max. 72h.  

4. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będę usuwane przez Wykonawcę nieodpłatnie 

– dotyczy to zamontowanych podzespołów, elementów dźwigu, instalacji i wykonanych 

robót.  

5. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może usunąć wadę poprzez 

naprawę lub wymianę uszkodzonego podzespołu/elementu.  

6. W przypadku trzykrotnego uszkodzenia tego samego podzespołu/elementu lub 

wyposażenia w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, do wymiany tego podzespołu/ 

elementu na nowy.  

7. Wadliwe podzespoły i urządzenia przechodzą na własność Wykonawcy.  

8. Czas usuwania wad i usterek w okresie gwarancji będzie nie dłuższy niż 14 dni 

kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia usterki.  

9. Czas reakcji serwisu celem załatwienia zgłoszenia musi nastąpić w ciągu:  

a. 1 godziny – w przypadku awarii lub zatrzymania dźwigu z zamkniętymi wewnątrz ludźmi  

b. 6 godzin – w pozostałych przypadkach niesprawności dźwigu  

10. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania stałej możliwości przystąpienia do 

usunięcia awarii przez całą dobę, również w dni wolne.  

11. Wszelkie zgłoszenia usterek (wad) będą przekazywane Wykonawcy e-mailem na adres: 

…………………, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgłoszenia na e-mail Zamawiającego 

na adres: dzial.techniczny@asp.lodz.pl.  

12. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od tego obowiązku Zamawiający może zlecić 

usunięcie usterek lub wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

13. Zamawiający ma prawo dochodzenia pełnego zwrotu poniesionych strat powstałych na 

skutek wadliwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z gwarancji.  

 

 

§ 11 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych  

Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie 

zatrudniał osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie 

związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U.z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Powyższy wymóg dotyczy osób, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, czyli 



tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie np. kierujących budową lub dostawców 

materiałów budowlanych. 

2. W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia Wykonawca / podwykonawca będzie 

zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni roboczych, do przedłożenia Wykazu osób 

wykonujących roboty objęte przedmiotem zamówienia, łącznie ze wskazaniem podstawy 

zatrudnienia, celem wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wraz z wykazem 

należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na 

podstawie umowy o pracę. Oświadczenie w formie pisemnej powinno zawierać w 

szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie 

liczby osób zatrudnionych, rodzaj umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy / podwykonawcy. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę/podwykonawcę zanonimizowanych umów o pracę i dokumentów 

potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

pracowników realizujących zamówienie. 

3. Anonimizacja umów o pracę oraz dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, powinna zostać przeprowadzona w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników tj. usunięcia z umów o pracę 

danych osobowych pracowników w szczególności: adresów, nr Pesel pracowników. 

Informacje tj. data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny by ć możliwe do 

zweryfikowania. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę Wykazu osób wraz z ich 

oświadczeniami w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako 

niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

5. O każdej zmianie osób wymienionych w Wykazie osób, Wykonawca/podwykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od powstania 

zmiany) poinformować Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego Wykazu osób. 

Zmiany w Wykazie osób, nie wymagają zmiany umowy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykazanych w Wykazie osób zatrudnionych, Zamawiający może zwrócić się  

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane osobowe zawarte  

w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wykazu, o powierzeniu ich danych osobowych 

(imienia i nazwiska) Zamawiającemu i o przetworzeniu tych danych (w szczególności 



poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej 

umowy. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w następujących 

przypadkach: 

a) niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu zakończenia  robót   w wysokości 0,2% 

wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt. a)  umowy za każdy dzień 

opóźnienia lub zwłoki; 

b) opóźnienie lub zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

lub gwarancji- w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 

pkt. a) umowy za każdy dzień   opóźnienia lub zwłoki w usunięciu wady. 

c) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy lub natychmiastowego 

rozwiązania przez Zamawiającego umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 pkt a  niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, 

e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt a  niniejszej Umowy,  

f) W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt a   niniejszej Umowy,  

g) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty jeśli 

zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 pkt a   niniejszej Umowy.  

h) za każdy dzień zwłoki w realizacji usługi konserwacji w wysokości 10 % miesięcznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 pkt b;  

i) za każdorazowe, przekroczenie terminów wskazanych w § 10 ust. 9 pkt. a) i b) w 

wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia;  

j) w razie niewykonania obowiązków, o których mowa w § 11 – w wysokości 500,00 PLN za 

każdy miesiąc niewykazania zatrudnienia – kara zostanie naliczona za każdego 

pracownika osobno. 



 

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji lub rękojmi wad przedmiotu umowy, 

Wykonawca  zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad 

Wykonawcy. W przeciwnym razie zapłaci karę umowną, w wysokości, o której mowa  

w ust. 1 pkt b niniejszego paragrafu, albo jeżeli uporczywie nie wykonuje napraw 

wynikających z gwarancji Zamawiający może zlecić wykonanie usterek osobie trzeciej na 

koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający obliczy wysokość kar umownych i wystawi Wykonawcy obciążającą notę 

księgową. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia 

przez Zamawiającego noty księgowej.  

5. W przypadku nieuiszczenia kary umownej w terminie, Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 

6. W przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on karę 

umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 

ust.1. 

7. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego żądania odszkodowania  

w części przewyższającej karę umowną. W szczególności przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania będącego przedmiotem 

umowy jest on zobowiązany do pokrycia wynikłej szkody w pełnej wysokości, bez 

względu na wartość zastrzeżonych kar umownych. 

8. Strony uzgadniają, że w przypadku realizowania umowy niezgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, tj. nie dającym gwarancji na terminowe 

zakończenie robót, Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania niniejszej umowy  

w trybie natychmiastowym z winy wykonawcy. Wskutek powyższego obciąży wykonawcę 

kwotą wynikającą z różnicy wartości uzgodnionej w niniejszej umowie a wartością 

uzgodnioną z kolejnym wykonawcą za realizację przedmiotowego zakresu robót. 

9. Zamawiający uprawniony jest do niezwłocznego rozwiązania umowy w przypadku 

złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, otwarcia likwidacji lub 

postępowania naprawczego przez lub w stosunku do Wykonawcy. 

10. Zamawiający ma również prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy 

(natychmiastowe rozwiązanie umowy z winy Wykonacy) polegających na: 

a) przekroczeniu przez Wykonawcę  terminu zakończenia  przedmiotu umowy 

o więcej niż 14  dni, 

b) niezachowaniu przez Wykonawcę standardów jakości wykonywania Robót 

przyjętych przez niniejszą umowę, 



c) uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących 

Roboty, 

pod warunkiem, że wypowiedzenie Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem 

Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie 

terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż  

2 dni. 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach 

gdy:  

a) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 5 dni 

roboczych od daty przekazania terenu budowy,  

b) Wykonawca, pomimo pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu 

umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania 

umowne.  

c) w stosunku do Wykonawcy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, Wykonawca 

wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania naprawczego lub otwarto likwidację 

Wykonawcy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzą w terminie 5 dni od daty 

odstąpienia, protokół inwentaryzacyjny, a Wykonawca przekaże w tym terminie 

Zamawiającemu teren robót. Protokół inwentaryzacyjny stanowić będzie, w tym przypadku, 

podstawę do rozliczenia wykonanych robót. W przypadku nie przystąpienia przez 

Wykonawcę do sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego Zamawiający jest uprawniony do 

jednostronnego zinwentaryzowania wykonanych robót.  

3. Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu płatności za realizację zadania do 

czasu otrzymania środków, a także możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy, bez 

roszczeń ze strony Wykonawcy, z uwagi na niewypracowanie wystarczających dotacji.  

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają  

formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem  

nieważności.  



3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polski 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego a prawem właściwym do ich 

rozstrzygnięcia będzie prawo polskie.   

4. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 

roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 

Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.   

5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający  przewidział 

możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  

6. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany umowy polegające na :   

a. zmiana terminów realizacji umowy nie powodująca zmiany zakresu przedmiotu 

zamówienia, a spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub 

okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy; 

b. wszelkie zmiany umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w 

obowiązujących przepisach prawa Prawo zmiany nie obejmuje zmiany Umowy w przypadku 

zmiany stawki podatku od towarów i usług np.tj: konieczność przesunięcia terminu 

przekazania placu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa 

na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy 

c) utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zmianę 

zakresu zleconych robót oraz sposobu (technologii) wykonania tego zakresu robót jak 

również wykonanie robót zamiennych, nie powodująca zmiany zakresu przedmiotu 

zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w 

trakcie realizacji zakresu zleconych robót tj. zaistniałe warunki faktyczne na terenie budowy, 

wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót, 

d) przedłużenia się okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezależnych 

od Generalnego Wykonawcy 

e) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących 

potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Prawo zmiany nie 

obejmuje zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany 

w zakresie zwolnień z podatku od towarów i usług.  

f) zmiana terminu zakończenia Inwestycji w przypadku przedłużającej się procedury 

udzielania zamówienia publicznego.  

g) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  



7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) 

dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana 

jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości  

o takiej okoliczności. Zmiana umowy następuje wyłącznie w formie pisemnego aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności.  

§ 14 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

1) wynagrodzenia jednostkowego brutto określonego w § 3 ust. 2b) niniejszej umowy – w 

razie zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie brutto zostanie 

określone z uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej) stawki podatku, bez zmiany 

ceny jednostkowej netto, 

2) wynagrodzenia jednostkowego netto określonego w § 3 ust. 2b) niniejszej umowy – w 

przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

3) wynagrodzenia jednostkowego netto określonego w § 3 ust. 2b) niniejszej umowy – w 

przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, 

4) wynagrodzenia jednostkowego netto określonego w § 3 ust. 2b) niniejszej umowy – w 

przypadku zaistnienia lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 

podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) zmiana umowy wymaga wykazania 

przez Wykonawcę, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki 

godzinowej ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką 



część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników 

wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, proporcji czasu pracy 

tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich czasie pracy. W szczególności 

Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w 

kalkulacji złożonej m. in. dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie 

powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezłożenie 

informacji w powyższym zakresie we wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do 

uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności 

zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń 

zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających 

prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany 

prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku 

weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) zmiana umowy wymaga wykazania 

przez Wykonawcę, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne ma wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z której będzie wynikało, jaką 

część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowią składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz 

Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich 

czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty 

potwierdzające prawidłowość przyjętych w kalkulacji założeń, m. in. dokumenty 

zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Przedłożenie Zamawiającemu 

pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 30 dni od 

zaistnienia omawianych zmian. Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we 

wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany 

prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia 

proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia 

proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w 

tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych 

obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający 

informuje Wykonawcę. 



5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4) zmiana umowy wymaga wykazania 

przez Wykonawcę, że zaistnienie/zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych ma wpływ na koszty wykonania umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację, z 

której będzie wynikało, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowi 

wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz 

Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego w ogólnym ich 

czasie pracy. W szczególności Wykonawca powinien wykazać, że prowadzi pracowniczy 

plan kapitałowy, oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłowość przyjętych w 

kalkulacji założeń. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym 

zakresie powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. 

Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we wskazanym terminie upoważnia 

Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji 

zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności 

wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów 

potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod rygorem uznania, że 

wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą zostać dokonane, pod rygorem nieważności, 

wyłącznie w formie pisemnej - aneksu do niniejszej umowy, do którego załącznikiem 

będzie wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby dokonania takiej zmiany. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1egz. dla Wykonawcy, 

2 egz. dla Zamawiającego.  

§ 16 

Integralną częścią umowy jest przedmiar robót. 

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy 
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