
 

 

 

 

WZÓR 
U M O W A Nr RI.272……2019 

W dniu  …………….. r. w Bodzanowie pomiędzy: 

1. Gminą Bodzanów z/s ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, NIP: 774 321 10 34  

reprezentowaną przez: 

Jerzego Staniszewskiego - Wójta Gminy Bodzanów  

przy kontrasygnacie  

Ewy Strzelczak - Skarbnika Gminy Bodzanów  

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

a 

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

 

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą", 

 

zwanymi łącznie "Stronami",  

 

została zawarta umowa o następującej treści (zwana w dalszej części „Umową”): 

 
§ 1 

 
1. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania zadanie pn. "Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w 
m. Białobrzegi na działce gminnej o nr 118/18", stanowiące przedmiot niniejszej 

umowy. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 

2019, wariant rozszerzony. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu 

umowy określonego w ust. 1 zgodnie z przedstawioną ofertą, projektem budowlanym 

oraz opisem przedmiotu zamówienia, a także zgodnie z warunkami technicznymi 

wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie  7 dni od dnia zawarcia niniejszej 

umowy kosztorys sporządzony metodą szczegółową przedstawiający poszczególne  

wartości prac objętych Umową, zgodnie z  ceną ryczałtową za całościowe 

zrealizowanie przedmiotu umowy określone w ofercie Wykonawcy.  

4. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, a także dokumenty określone w ust. 2 powyżej.  

 
 
 
 

§ 2 



 

 

 

 

 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę i montaż fabrycznie 

nowych, nieużywanych, wolnych od wad urządzeń sportowo-rekreacyjnych dla 

zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w m. Białobrzegi na działce 

gminnej o nr 118/18”. 

2. Urządzenia sportowo-rekreacyjne, o których mowa w ust. 1,  to: 

a) Urządzenia siłowni plenerowej: 

- biegacz – 1szt. 

- orbitrek – 1 szt.  
- wyciskanie + wyciąg – 1szt.  

- twister + steper – 1 szt. 

- wahadło + odwodziciel – 1 szt.  
- wioślarz – 1 szt.  

b)  Urządzenia placu zabaw: 

- huśtawka na sprężynie – 1 szt. 

- huśtawka podwójna z siedziskiem płaskim i koszyczkiem– 1szt. 

- zestaw ze zjeżdżalnią i ścianką – 1 szt. 

c)  Urządzenia strefy relaksu wraz z wyposażeniem: 

- stół do gry w szachy/warcaby – 1 szt. 

- urządzenie do gry w kółko i krzyżyk – 1 szt. 

- ławka z oparciem – 4 szt.  
- kosz na śmieci – 1 szt.  

- tablica informacyjna regulaminowa – 1szt. 

- stojak na rowery (czterostanowiskowy) – 1 szt. 

- tablica informacyjna OSA – 1 szt. 
 

3. Wszystkie urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą posiadać: certyfikaty oraz 

świadectwa jakości, deklaracje właściwości użytkowych, kartę techniczną urządzenia 

oraz instrukcję użytkowania. 

§ 3 
 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1, ustala się do dnia 30.09.2019 r.  
2. Termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jest jako termin podpisania 

protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o  gotowości do 

rozpoczęcia prac objętych przedmiotem umowy,  na co najmniej 4 dni robocze przed 

przewidywanym terminem rozpoczęcia prac, przy czym powyższa informacja  

powinna zostać przekazana  w formie wiadomości e-mail lub w zwykłej formie 

pisemnej. 

4. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie pisemnego protokołu zdawczo 

odbiorczego – w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami, przy czym od momentu 

przejęcia terenu budowy aż do chwili odebrania prac objętych przedmiotem umowy, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na 

terenie budowy. 

§ 4 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy  określonego w § 1, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości…………… zł brutto ( 

słownie:……………..) w tym podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie 



 

 

 

 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

2. Kwota wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i wydatki 

poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym w 

szczególności koszt dostawy wraz z montażem urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

objętych przedmiotem umowy  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a  także 

serwis gwarancyjny, do którego świadczenia Wykonawca zobowiązany jest na 

warunkach określonych w § 8. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest zaakceptowany i podpisany 

przez obie Strony, bez zastrzeżeń, protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 5 ust. 7. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego w terminie 30 dni od 

daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany 

w niej numer rachunku bankowego.  

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT na następujące dane: Gmina Bodzanów, ul. 

Bankowa 7, 09-470 Bodzanów z dopiskiem: "Budowa siłowni zewnętrznej i placu 

zabaw w m. Białobrzegi na działce gminnej o nr 118/18". 

6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zapłata wynagrodzenia wskazanego w niniejszym paragrafie wyczerpuje wszelkie 

roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy, a także uwzględnia 

wszystkie poniesione przez niego koszty i wydatki z tym związane.  

8. Strony zgodnie ustalają, iż wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie w 

przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. 

§ 5 
 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie wiadomości e-mail lub zwykłej 

formie pisemnej o gotowości do odbioru wykonanego przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o którym mowa w 

ust. 1 przystąpi do czynności odbioru przedmiotu umowy po uprzednim 

poinformowaniu Wykonawcy w formie wiadomości e-mail lub w zwykłej formie 

pisemnej o terminie odbioru.  

3. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do dokonania czynności odbioru 

przedmiotu umowy, Zamawiający zawiadomi w formie pisemnej lub w formie 

wiadomości e-mail, o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę 

uniemożliwiającą dokonanie czynności  odbioru przedmiotu umowy. 

4. Warunkiem odbioru wykonanego przedmiotu umowy jest dostarczenie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji dotyczącej przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności: 

a) kart technicznych urządzeń, wskazujących w jaki sposób urządzenia zostały 

wyprodukowane, w tym m.in. informacji o konstrukcji urządzenia, jego 

wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach oraz lista zalecanych 

części zamiennych, 

b) instrukcji obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości 

pomiędzy urządzeniami oraz zasadach kontroli i konserwacji,  

c) certyfikatów zgodności z obowiązującymi normami wydanych przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą, badania i inne dokumenty 

potwierdzające zgodność dostarczonych i zamontowanych urządzeń z 

obowiązującymi normami. 

5. Każde z urządzeń objętych przedmiotem umowy, o których mowa w § 2, musi 

posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym 

i być zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności z 

przepisami Ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. 



 

 

 

 

Dz. U. z 2016 r., poz. 2047 z późn. zm.) która wdraża postanowienia dyrektywy 

2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2011 r. oraz odpowiadać 

wymaganiom obowiązujących w tym zakresie norm, w tym w szczególności normy 

PN-EN 16630: 2015-06 odnoszącej się do wyposażenia siłowni plenerowych 

zainstalowanych na stałe (wymagania bezpieczeństwa i metody badań) oraz normy 

PN-EN 1176/2009 odnoszącej się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz 

określającą wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu 

umowy lub jego części wówczas Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia, mianowicie: 

a) jeżeli wady/usterki przedmiotu umowy lub jego części będą nadawać się do 

usunięcia -  Zamawiający może odmówić odbioru końcowego przedmiotu umowy 

do czasu usunięcia wad/usterek, zaś Wykonawca dokona ich usunięcia w 

wyznaczonym przez Strony terminie, jednakże nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

dokonania zgłoszenia i zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru 

końcowego, 

b) jeżeli wady/usterki nie będą nadawać się do usunięcia, ale będzie możliwe 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie należne Wykonawcy, 

c) jeżeli wady/usterki nie będą nadawać się do usunięcia a zarazem będą 

uniemożliwiać użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – 

Zamawiający może żądać wykonania wadliwie wykonanych prac od początku na 

koszt i ryzyko Wykonawcy w wyznaczonym terminie, jednakże nie dłuższym niż 

7 od dnia dokonania zgłoszenia lub powierzyć wykonanie wadliwie wykonanych 

prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpić od umowy w 

całości lub części.  

7. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego 

sporządzonego w formie pisemnej i podpisanego przez obie Strony bez zastrzeżeń - w 

miejscu wskazanym przez  Zamawiającego. . 

8. Przy odbiorze przedmiotu umowy, Zamawiający jest zobowiązany dokonać 

sprawdzenia ilości i jakości urządzeń objętych przedmiotem  umowy. 

9. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności przedmiotu umowy lub jego 

części z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej wymiany 

przedmiotu umowy lub jego części niezgodnych z zamówieniem na zgodne z 

zamówieniem, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia tego faktu 

przez Zamawiającego przy czym zgłoszenie powinno nastąpić w zwykłej formie 

pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.  Dostawa i montaż wymienionego 

produktu odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w § 5 ust. 6 lit a i c oraz ust. 9, 

Zamawiający może naliczyć kary umowne zgodnie z § 6 ust. 1 lit. c i d. 

11. Braki ilościowe i jakościowe traktowane będą jako opóźnienie w wykonaniu  

przedmiotu umowy. 

12. Po upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych i 

zgłoszonych przez Zamawiającego wad/usterek lub niezgodności przedmiotu umowy 

lub jego części z zamówieniem, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie przedmiotu 

umowy lub jego części wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej 

w wyniku zwłoki.  

 
 

§ 6 



 

 

 

 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów, 

mianowicie za: 

a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wartości 

przedmiotu zamówienia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, 

b) opóźnienie w dostarczeniu w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu 

ofertowego wykonanego metodą szczegółową, o którym mowa w § 1 ust. 3 - w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia,  

c) opóźnienie w wymianie przedmiotu umowy lub jego części niezgodnego z 

zamówieniem – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,  

d) opóźnienie w usunięciu wad/usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy 

odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji i/lub rękojmi – w 

wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia, 

e) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego między innymi z przyczyn 

określonych w § 7 niniejszej umowy - w wysokości 30% kwoty brutto 

określonej w § 4 ust. 1 umowy, 

f) niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy - w wysokości 30% kwoty 

wskazanej w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach 

ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez 

Zamawiającego z wystawionej faktury VAT tytułem rozliczenia za wykonanie umowy. 

4. Kwoty kar umownych, które nie zostaną potrącone przez Zamawiającego z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, płatne będą w terminie 7 dni od daty 

doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty. 

5. Strony dopuszczają możliwość kumulacji kar umownych, a to samo zdarzenie może 

być podstawą do naliczenia więcej niż jednej kary umownej. 

6. W przypadku, gdy umowa przewiduje obowiązek zapłaty kary umownej Zamawiający 

może dochodzić odszkodowania w wyżej wymienionej wysokości na zasadach 

ogólnych. 

 

 

§ 7 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części 

(wedle swojego wyboru) – poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz  

w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa – w terminie 30 dni  

w sytuacji gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji 

przedsiębiorstwa Wykonawcy lub nastąpi śmierć Wykonawcy (w przypadku 

osoby fizycznej), 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający 

prawidłowe wykonanie niniejszej umowy, 

c) Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy  i przerwa będzie 

trwać  dłużej niż 7 dni,  

d) wykonany przedmiot umowy będzie miał wady jakościowe, bądź  ilość 

elementów przedmiotu umowy będzie mniejsza niż zamawiana, a Wykonawca 



 

 

 

 

nie usunie - w terminach określonych w niniejszej umowie – wady/usterki lub 

nie uzupełni brakującej ilości elementów przedmiotu umowy w taki sposób 

aby były zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, 

e) Wykonawca w inny sposób istotnie naruszy postanowienia niniejszej umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w sposób wadliwy lub 

sprzeczny z umową i ustaleniami stron, Zamawiający powinien wezwać w formie 

pisemnej Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy wyznaczając mu w 

tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może odstąpić od umowy. Wykonanie dalszych prac Zamawiający może 

powierzyć innej osobie na ryzyko i koszt Wykonawcy.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - pod rygorem nieważności  - powinno 

nastąpić w formie pisemnej. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy obowiązują kary umowne przewidziane w § 6. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… m-cy gwarancji jakości i rękojmi na 

wykonany przedmiot umowy 

2. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. 

3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego  bez 

zastrzeżeń i ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw 

gwarancyjnych. 

4. W razie stwierdzenia wad/usterek przedmiotu umowy ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do ich  usunięcia  na własny  

koszt i ryzyko  w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych. 

5. Termin usunięcia wad lub usterek, o których mowa w ust. 4, nie może być dłuższy niż  

7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wad/ usterek, chyba że strony – w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności - ustalą inny termin. 

6. Zgłoszenie wad/usterek przedmiotu umowy powinno zostać dokonane w formie 

pisemnej lub w formie wiadomości e-mail. 

7. W przypadku dostarczenia urządzeń o nieodpowiedniej jakości lub niespełniających 

wymagań określonych w niniejszej umowie, w szczególności wskazanych w § 1 ust. 2 

oraz w § 2 ust. 3, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany na urządzenia o 

odpowiedniej jakości w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu usunięcia  wad/ usterek w 

terminie  7 dni od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego lub  pomimo 

przystąpienia do naprawy nie usunie wad/usterek w terminie określonym w ust. 5 

powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo - bez konieczności wyznaczania 

dodatkowego terminu - do dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 

upoważnienia sądu przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony 

trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji i rękojmi.  

9. W przypadku o którym mowa w ust. 8 powyżej - Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów dokonania 

usunięcia wad/ usterek w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady/ usterki 

lub jeżeli wady zostały usunięte w sposób określony w ust. 8, termin gwarancji 

biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas, jaki 

trwało usunięcie zgłoszonych wad/ usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych 

obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał naprawy istotnej wówczas termin 



 

 

 

 

gwarancji w stosunku do naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej, istotnej naprawy, 

biegnie na nowo od chwili dokonania tejże istotnej naprawy. 

11. Odpowiedzialność Wykonawcy - oprócz obowiązku naprawy wad/ usterek przedmiotu 

umowy w ramach gwarancji i rękojmi- obejmuje również obowiązek naprawy innych 

ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych 

wskutek wad/ usterek w przedmiocie umowy lub wskutek wadliwie wykonanej 

naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego, które 

poniósł lub mógł ponieść w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot 

umowy. 

12. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do uprawnień Zamawiającego 

wynikających z rękojmi. 

13. Wykonawca wyraża również zgodę na potrącenie kosztów wynikających z 

konieczności zlecenia usunięcia wad lub usterek przedmiotu umowy podmiotowi 

trzeciemu z przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy. 

 

§ 9 
 

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 10% wynagrodzenia (o którym mowa w § 4 ust. 1 na kwotę 
………………...  zł. w formie ……………………………. 

2. Kwota ……………………., tj. 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. l 

zostanie zwrócona przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie 

wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbiór końcowy). 

3. Kwota …………………zł., tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. l zostaje 

pozostawiona na zabezpieczenie dalszych ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady i/ lub gwarancji. Podlega zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

 

§ 10 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy 

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich 

za wszelkie czynności wykonywane przez podwykonawcę w związku z realizacją 

niniejszej umowy, w tym w szczególności za prace wykonywane przez 

podwykonawców. 

3. Umowy z podwykonawcami wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego 

udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności na zawarcie umowy z 

podwykonawcą.  

5. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy lub jego części 

podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności 

płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy, przedstawić Zamawiającemu 

dowód dokonania płatności dla podwykonawcy w postaci kopii faktury VAT lub 

innego dokumentu oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności. 

6. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, o którym 

mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej kwocie należnej 

podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 



 

 

 

 

podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 

647¹ Kodeksu Cywilnego. W przypadku gdyby Zamawiający dokonał w trybie art. 

art.. 647¹ Kodeksu Cywilnego zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, to 

wówczas będzie on miał prawo do potrącenia całej zapłaconej przez siebie na rzecz 

podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub innej dowolnej 

wierzytelności Wykonawcy z jakiekolwiek stosunku prawnego. 

 
§ 11 

 
1. Za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny 

jest ……………………………………………………. 

2. Za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Zamawiającego 

odpowiedzialny jest: ……………………………………………………. 

 
 

§ 12 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu 

stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Każdy sporządzony aneks dla 

swej ważności wymaga podpisu obu Stron niniejszej umowy. 

 § 13 

1. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być pod 

rygorem nieważności przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony 

zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji a w przypadku 

niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności  przepisy Kodeksu cywilnego.  

4. Strony zgodnie ustalają, iż nieważność lub bezskuteczność niektórych postanowień 

umowy nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. 

Strony ustalają, iż w drodze negocjacji zastąpią taki zapis, innym skutecznym i 

zgodnym z prawem postanowieniem umownym. 

5. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

6. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 jednobrzmiących 

egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
……………………….      ……………………….. 


