
 
 

Projekt nr RPDS.10.02.04-02-0017/17pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego” 
realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja,  Działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT AW, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 

Powiat Świdnicki 
58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 

BIURO PROJEKTU: 
58-100 Świdnica 

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 
www.niepelnosprawni.swidnica.pl; szkola@niepelnosprawni.swidnica.pl 

tel. 74 637 91 31 
www.mapadotacji.pl 

Załącznik 3 do SIWZ 
 

PROJEKT UMOWY 
Zawarta w dniu ........................ 2018 r. w Świdnicy, pomiędzy:  
Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy,  

NIP: 8842742396 
mającym siedzibę ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3.58-100 Świdnica,  
reprezentowanym przez: 
Beatę Fijołek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy  
występującej w imieniu Powiatu Świdnickiego na podstawie uchwały nr 656/2018 Zarządu Powiatu w 
Świdnicy  z dnia 9 stycznia 2018r.  zwanym dalej „Zamawiającym“, 

a firmą: ....................................................................................... ....................................................... 
REGON: ......................................, NIP: 
mającą siedzibę w ..............................................., przy ul. ................................................. ............. 
działającą na podstawie wpisu do ............................................................................................ ........ 
Nr ........................................................ 
reprezentowaną przez: 

1. .............................................  - ................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą“, 
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”. 
 

§ 1. 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa siłowni zewnętrznych na terenie 
służących zajęciom sportowym dla podopiecznych Zespołu Placówek 
Specjalnych w Bystrzycy Górnej 48.”  

 
§ 2 

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
- data rozpoczęcia robót: .......................................... - data zakończenia robót: ……………….  
 

§ 3 
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 
................... złotych brutto (słownie brutto: .................... złotych) stosownie do ceny  ryczałtowej 
określonej w ofercie. 
 

§ 4 

1. Rozliczenie robót będzie następowało zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków  
Zamówienia. 

2. W przypadku faktur za roboty wykonane z udziałem podwykonawców wykonawca przedstawi 
oświadczenie podwykonawcy o wypłaceniu należności za wykonane roboty.  

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną  
na podstawie protokołu końcowego robót, płatną w terminie  30 dni od daty jej otrzymania  przez 

Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma  
przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonane przy pomocy podwykonawców. 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  jest 
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obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia  
zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu każde j zmiany przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany  w 

umowie o podwykonawstwo 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. 
4. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o  
podwykonawstwo i każdej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;   

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni. 
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo i  
każdej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptacje 
projektu umowy przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 

oraz kopii każdej zmiany tej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem: 
- kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo, 
- oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia ich zawarcia jeśli wartość każdej z nich jest większa niż 10.000,00 zł netto. 
8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 
9. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił  
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, zamawiający będzie miał prawo do  
powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. 

Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota. 
10. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie  
podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), zostały  
podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie.  
11. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego 
podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające 

uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy  Wykonawcą a podwykonawcą bądź 
dalszym podwykonawcą. 
12. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi 
Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną 
podwykonawcom. 

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 niniejszego zamówienia. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, 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. 
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15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie  
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający  informuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości  zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. Zapłata bezpośredniej 
należności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  nastąpi w terminie 14 dni od dnia podjęcia 
przez Zamawiającego decyzji w tej sprawie. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty 
wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 
19. Konieczność dwukrotnego dokonywania 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. 
20. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi  
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wgląd w 
dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania  przedstawiania na 
każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia. 
21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 22. Sprawy 
podwykonawców reguluje Kodeks Cywilny (art. 6471), w szczególności Wykon wca ponosi pełną 
odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez 
podwykonawców. 
 

§ 6 

1. Koszty wykonania zasilania i zużycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami mierników i 
liczników ponosi Wykonawca. 
2. Wykonawca zapewnia niezbędne zabezpieczenie placu budowy i robót oraz warunki  
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie dwóch tygodni winien usunąć poza teren budowy 
wszystkie urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci. 

4. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i  
przekazane mu do ich realizacji przedmioty aż do momentu odbioru końcowego. 
5. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest 
zobowiązany informować Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą 
gotowe do zbadania i odbioru. 
6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane”. 

7. Wykonawca do odbioru końcowego przedstawi dokumentację powykonawczą z naniesionymi  
zmianami. 
 

§ 7 

http://www.niepelnosprawni.swidnica.pl/
mailto:szkola@niepelnosprawni.swidnica.pl


 
 

Projekt nr RPDS.10.02.04-02-0017/17pn. „Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego” 
realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja,  Działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT AW, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 

Powiat Świdnicki 
58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 

BIURO PROJEKTU: 
58-100 Świdnica 

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 
www.niepelnosprawni.swidnica.pl; szkola@niepelnosprawni.swidnica.pl 

tel. 74 637 91 31 
www.mapadotacji.pl 

1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych 
wadach. Sprawdzanie jakości robót przez Zmawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność 
wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach 
Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 
2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,  
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 
 

§ 8 

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 
a) odbiory częściowe polegające na sprawdzeniu ilości robót i ocenie jakości robót zanikających i 
ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie 
z umową. 
2. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane 

próby końcowe, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zmawiającego. 
Zawiadomienie o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się 
najdalej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót rozpocząć 
czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalająca jakie prace zdaniem 
Zamawiającego muszą być wykonane, aby odbiór mógł być  dokonany zgodnie z umową. Zakończenie 
odbioru winno nastąpić w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru. 

3. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny  koszt w 
terminie ustalonym w protokole odbioru. 
 

§ 9 
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną,  
normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają 

wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady  fizyczne robót 
objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania 
rękojmi. 
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po upływie ......... od 
dnia zakończenia odbioru końcowego. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu 

rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru 
końcowego. 
 

§ 10 
1. Strona winna odstąpienia od umowy płaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 %  
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną : - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w 
wysokości 0.1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot umowy, za 
każdy dzień zwłoki, - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 
okresie rękojmi w wys. 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonany przedmiot odbioru, za 
każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usuniecie wad. 
3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:  

- za zwłokę w uniemożliwieniu rozpoczęcia robót w wysokości 0.1 % wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto robót rozpoczętych ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki, 
- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wys. 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy 
dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po terminie, w którym odbiór  powinien być zakończony. 
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jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT AW, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 
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58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 

BIURO PROJEKTU: 
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ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 
www.niepelnosprawni.swidnica.pl; szkola@niepelnosprawni.swidnica.pl 

tel. 74 637 91 31 
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4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 
 

§ 11 
1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego jest: ......................................... 

................................................... (Imię i Nazwisko) (Nr uprawnień budowlanych) 
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest: ......................................... 
................................................... (Imię i Nazwisko) (Nr uprawnień budowlanych) 
 

§ 12 
Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 
§ 13 

Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.  
Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy  oraz 
wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarc ia umowy. 
 

§ 14 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z tego trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
Załączniki: 
1. Oferta Wykonawcy. 
2. Podstawa prawna prowadzonej działalności. 
3. Dokumentacja techniczna. 
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