
 
UMOWA – projekt 

(zwana dalej „Umową”) 
nr ……………………………………. 

                         
zawarta we Oławie w dniu .….-…..-2022r. 
 
pomiędzy: 
 
Powiatem Oławskim ul. 3 Maja 1 w Oławie, 55-200 Oława NIP: 9121875363 – Powiatowym Zarządem 

Drogowym w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława – Wojciecha Drożdżala na 

podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu w Oławie   

przy kontrasygnacie  

Głównego Księgowego – Agnieszki Górskiej działającego z upoważnienia wydanego na podstawie art. 48 ust. 3 

ustawy o samorządzie powiatowym przez Skarbnika Powiatu 

oraz 
Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,  

w imieniu i na rzecz którego działają na podstawie udzielonych pełnomocnictw przedstawiciele Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu  

(kod pocztowy: 53-139) przy ul. Powstańców Śląskich nr 186: 

 

1. Lidia Markowska  - Dyrektor Oddziału 
 

2. Jacek Mozalewski   - Zastępca Dyrektora Oddziału  

zwanymi dalej łącznie „Zamawiającym”,  
 

a …………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

NIP…………………….………………………, REGON…………………………..……………..,  

reprezentowanym przez: 
 
1. …………………………………………...…….....………………………………………………………………….…………………. 

2. ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy  „Wykonawcą” 

 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”  
 
o następującej treści: 
 
Powiat Oławski oświadcza, że stosownie do treści Porozumienia nr O.Wr.Z-3.4111.21.2022 z dnia 3.10.2022 r.  
zawartego pomiędzy Powiatem Oławskim a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i 
Autostrad, na mocy których Powiat Oławski odpowiada za realizację, przygotowania i przeprowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówienia 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Oława – budowa ronda na 
skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1570D i krajowej nr 94” 
oraz regulującym zasady współpracy mającej na celu realizację wspólnego zadania, Powiat Oławski udziela 
niniejszego zamówienia wspólnego, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710);  
 
Na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji z dnia _____ r. nr ____, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710) została zawarta umowa (zwana dalej: „Umową”) 
o następującej treści: 

 



§ 1. 
Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji nr ……………………………., Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się 
do wykonania zadania pn.: 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Oława –  budowa ronda na 
skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1570D i krajowej nr 94”, zwanego dalej także „przedmiotem 
umowy” lub „zadaniem”. 

 
2. Zakres przedmiotu Umowy, sposób wykonania oraz obowiązki Wykonawcy określają poniższe dokumenty wg 

następującej hierarchii: 

1) Umowa; 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1  
do Umowy; 

3) Dokumentacja projektowa [zwana dalej „Dokumentacją”], stanowiąca załącznik nr 2  
do Umowy; 

4) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postępowania przetargowego [o ile 
występują], stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy; 

5) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót [zwany dalej „harmonogramem”], 
przedłożony przez Wykonawcę na zasadach określonych w § 3 Umowy, stanowiący załącznik nr 5 do 
Umowy; 

6) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy. 

7) Oświadczenie o elektromobilności 

3. Wykonawca potwierdza szczegółowe zapoznanie się z dokumentami wymienionymi w ustępie powyżej. 
4. W przypadku ewentualnego wystąpienia sprzeczności pomiędzy treścią dokumentów określonych w ust. 2, 

pierwszeństwo należy dać treści dokumentu, który zajmuje wyższe miejsce  
w hierarchii dokumentów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu 
określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 2. 

6. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszego zamówienia z zachowaniem należytej 
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności,                           w zgodzie 
z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.   

7. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją robót prowadzą wspólnie Powiatowy Zarząd Drogowy  
i GDDKiA. 

8. Zamawiający - Powiatowy Zarząd Drogowy  i GDDKiA będą wspólnie podejmować decyzje w kluczowych 
sprawach związanych z realizacją Przedsięwzięcia, w tym decydować będą wspólnie o konieczności 
odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w umowie lub przewidzianych przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

§ 2. 

Termin realizacji 
1. Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy - do 7 dni roboczych od daty 

zatwierdzenia przez Zamawiającego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu dla robót. W dniu przekazania 
terenu budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. 
Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi przy udziale komisji złożonej z przedstawicieli PZD w Oławie 
oraz GDDKiA.  

2. Termin rozpoczęcia robót przez Wykonawcę – do 7 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie: [………..] miesięcy 1*,2*  od dnia 
zawarcia Umowy (data wskazana w komparycji Umowy).  

1*  termin, należy do kryterium, za które Wykonawca może otrzymać punkty i zostanie określony na etapie 
zawierania Umowy, w zależności od wariantu zdeklarowanego w Formularzu pozacenowym; 

2* 24 miesięcy  - maksymalny termin wykonania przedmiotu Umowy, zwany dalej „terminem 
maksymalnym”. 

 



4. Wykonawca opracuje Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót, który złoży do 
zatwierdzenia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy (data wskazana w komparycji Umowy). 

5. Do czasu realizacji robót, tj. czasu na ukończenie nie wlicza się okresów zimowych. Okres zimowy trwa od 
15 grudnia do 15 marca i liczony jest jako trzy miesiące. W sytuacji, gdy rozpoczęcie robót budowalnych 
przypadnie w okresie zimowym, wówczas liczenie upływu Czasu na Ukończenie zadania rozpoczyna się 
następnego dnia po upływie okresu zimowego. 
Jeżeli Czas na Ukończenie upłynął w dniu w trakcie okresu zimowego, wówczas do wyżej określonej daty 
dodaje się okres trzech miesięcy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 
skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego  w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu, 
nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.  

§ 3. 

Harmonogram rzeczowo- finansowy 

1. Przedmiot Umowy, określony w § 1, będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym 
(zwanym dalej harmonogram), który zostanie przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu (poprzez 
Nadzór Inwestorski) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (data wskazana w komparycji Umowy). 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu (poprzez Nadzór Inwestorski),  
do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy robót w terminie do 7 dni od dnia 
wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 7 ust. 1 Umowy, jak również w każdym 
przypadku zmiany terminów realizacji zadania lub zagrożenia terminu jego wykonania. 

3. Harmonogram i każda jego ewentualna aktualizacja, będzie sporządzony/a z dokładnością  
do tygodnia oraz będzie uwzględniała część finansową. Zamawiający może polecić Wykonawcy 
uszczegółowienie harmonogramu z dokładnością do dnia dla wskazanego asortymentu robót.  

4. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 lub zatwierdzi harmonogram w 
terminie do 7 dni od dnia przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

§ 4. 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: 
Netto:   [ ……………………………………] zł (słownie: ……………………………………………..) 

podatek VAT: (…………%)  [……………………………………] zł (słownie: ………………………………………………) 

brutto:     [………………………………….] zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………), 

przy uwzględnieniu cen jednostkowych, podanych w Kosztorysie Ofertowym / Formularzu Cenowym 
[zwanym dalej „OFC”]. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i zostało wyliczone  
na podstawie przedmiaru robót, określonego przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, z 
uwzględnieniem wszystkich dodatkowych kosztów jakie musi ponieść Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
Umowy. 

3. Ilości robót określone w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi. Ostateczne ilości robót będą ustalone 
na podstawie obmiarów potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie iloczynem cen jednostkowych wskazanych w OFC 
oraz ilości faktycznie wykonanych robót, ustalonych zgodnie z postanowieniami ust. 3, a w przypadku zmian 
wprowadzonych na podstawie § 7 zgodnie z zasadami określonymi w § 8 Umowy. 

5. Maksymalna wartość zobowiązania (maksymalna wartość Umowy) wynosi 112 % ceny ofertowej brutto 
podanej w ust. 1, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6, co stanowi [………………………………………] zł 3*. 
3* Kwota zostanie ustalona po wyborze najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu ceny oferty wskazanej 

przez Wykonawcę. 
6. Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane w fakturze VAT. 

7. Faktury VAT należy wystawiać w następujący sposób: 

 

 

 



1) za roboty wykonane i odebrane w wysokości 50 % jako Nabywcę należy oznaczyć  
Nabywca: Powiat Oławski ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława NIP 912-18-75-363 

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława. 

2) za roboty wykonane i odebrane w wysokości 50 % - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych                      
i Autostrad, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. 
Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, NIP: 8992441331. 

8. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio 
dostosowana aneksem do niniejszej Umowy. 

9. Zamawiający przewiduje waloryzację Wynagrodzenia Wykonawcy. Procedura dokonania waloryzacji 
Wynagrodzenia została opisana w § 5. 

10. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności  
na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§5. 
Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie korygowane w celu dostosowania wynagrodzenia do wzrostów 
lub spadków kosztów w gospodarce narodowej z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 6a. 

2. Kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia podlegać będą miesięcznej waloryzacji według wzoru 
określonego w ust. 3. Waloryzacja rozpoczyna się i będzie dotyczyć jedynie robót realizowanych od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym upłynie 12 miesięczny okres 
liczony od dnia zawarcia Umowy. 

3. Mnożnik korygujący wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy (poziom waloryzacji), będzie ustalany na 
podstawie następującego wzoru: 

𝑊 = 𝑎 + 𝑏 ×
𝐶𝑃𝐼

𝐶𝑃𝐼
+ 𝑐 ×

𝑃

𝑃
+ 𝑑 ×

𝑅

𝑅
 

Gdzie : 
„𝑊 ”- jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie powyższego wzoru; 
 „𝑎”- jest stałym współczynnikiem o wartości 0,50 
„𝑏”, „𝑐”, „𝑑”- są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,  
„𝐶𝑃𝐼 ”, „𝑃 ”, „𝑅 ”-  są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi  przez Prezesa GUS  
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w danym okresie rozliczeniowym, 
„𝐶𝑃𝐼 ”, „𝑃 ”, ” 𝑅 ”- są narastającymi w stosunku do okresu poprzedniego wskaźnikami cen opublikowanymi 
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia,  
Data odniesienia - oznacza datę o 14 dni wcześniejszą niż data wyznaczona na złożenie Oferty  
w postępowaniu. 
Ilorazy wskaźników cen (tj. 𝑛, 𝑜) dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z dokładnością  
do dwóch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np. b × CPIn CPIo) należy obliczać z 
dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. 𝑊𝑛,  należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc 
po przecinku.  
 
Powyższe wskaźniki cen, na dzień podpisania Umowy dostępne są w następujących lokalizacjach: 
CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-
konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/  
(poprzedni okres =100) 
P - wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych – miesięcznie, okres poprzedni 100,  poz. 
19.2 (Brykiety, Brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla i torfu oraz produkty rafinerii naftowej 
(jako paliwo)): 
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_25.aspx 
R - wskaźnik - symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze 
przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako robocizna): 
Należy stosować wartość z aktualnego dostępnego Biuletynu statystycznego - Tab.19, (zakładka B), kolumna 
BQ - budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej. 
Aktualnie dostępny biuletyn statystyczny: 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-
gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-52022,4,126.html 
 



Tabela 1  - Koszyk waloryzacyjny 
Koszyk waloryzacyjny dla kontraktów utrzymaniowych 

Elementy utrzymania SYMBOL WSKAŹNIKA WAGA 
CPI (b) CPI 0,225 

PALIWO (c) P 0,05 
ROBOCIZNA (d) R 0,225 

SUMA 0,50 
 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z tytułu Umowy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego lub, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020, poz. 2207, z późn. zm.), lub 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, zwanych dalej, „PPK”, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 
2020, poz. 1342, z późn. zm.), 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
5. W przypadku zmian określonych w ust. 4 każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony  

z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia pozostałego do wypłaty Wykonawcy, przedkładając 
odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać 
ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia 
oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. W tym przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 
rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników  Wykonawcy 

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2; 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników Wykonawcy 
świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3; 

3) pisemne zestawienie wysokości wpłat dokonanych do PPK (zarówno przed jak i po zmianie) w przypadku 
zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z waloryzacji określonej w ust. 2 nie przekroczy łącznej wartości 
korekt (+/-) 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w Umowie. 

6a. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 6 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku 
wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, wynikającą z waloryzacji. Waloryzacji podlega wartość 
wynagrodzenia podlegająca wypłacie na zasadach określonych w Umowie. 

7. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, będzie następować na pisemny wniosek Wykonawcy i 
nie wymaga aneksu do Umowy. Do określenia obowiązującego mnożnika korygującego, o którym mowa w 
ust. 3, zostaną użyte wskaźniki określone w miesiącu poprzedzającym datę sporządzenia protokołu 
zaawansowania zadania. W przypadku braku publikacji aktualnego wskaźnika, do obliczeń zostanie przyjęty 
ostatni opublikowany wskaźnik. Zamawiający nie przewiduje korekt wynagrodzenia w przypadku, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym.  

8. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, o której mowa w ust. 4 
pkt 1, zmiana dotyczyć będzie części przedmiotu Umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego i w związku z tym zmianie 
ulegnie kwota podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego i kwota brutto wynagrodzenia. 
Przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona aneksem do Umowy. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lub pkt 4, wynagrodzenie pozostałe  
do zapłaty ulegnie zmianie o wartość wzrostu lub spadku całkowitego kosztu Wykonawcy.  
W przypadku zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, wynagrodzenie 
pozostałe do zapłaty ulegnie zmianie o wartość wzrostu do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia oraz minimalnego wymaganego przez przepisy prawa poziomu wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych. Przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona aneksem do Umowy. 



10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 wynagrodzenie pozostałe do zapłaty ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu lub spadku całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść 
lub jaki będzie stanowił oszczędność, w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
Przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona aneksem do Umowy. 

11. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w konsorcjum, jego członkowie 
upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków konsorcjum, do wystawiania 
przez niego faktur VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom 
konsorcjum z tytułu świadczenia usługi, na wskazany w  Umowie rachunek bankowy. Lider konsorcjum 
obowiązany jest przekazać na wezwanie Zamawiającego umowę konsorcjum oraz porozumienia 
wykonawcze.   

12. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie będą miały odpowiednie zastosowanie  
do umów z podwykonawcami wykonującymi roboty budowlane lub usługi, o ile umowy takie zawarte są na 
okres dłuższy niż 12 miesięcy. W sytuacji, w której umowa z podwykonawcą zostanie podpisana w okresie 
kiedy wynagrodzenie Wykonawcy jest już waloryzowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, 
to wynagrodzenie takiego podwykonawcy będzie waloryzowane od miesiąca następnego po miesiącu w 
którym zawarto umowę z podwykonawcą. 

§ 6. 
Sposób rozliczenia robót 

1. Wykonawca każdorazowo zawiadomi na piśmie Powiatowy Zarząd Drogowy oraz GDDKiA o zgłoszonych 
przez wykonawcę robotach do odbioru i wyznaczonym terminie odbioru, a Powiatowy Zarząd Drogowy i 
GDDKiA zastrzegają sobie prawo do zgłaszania wszelkich uwag oraz zastrzeżeń do przedmiotu odbioru 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, będzie rozliczane fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż 1 raz 
w miesiącu, a Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia pierwszej faktury w 2023 r. do wysokości 80% 
wartości wynagrodzenia netto oraz fakturą końcową – do wysokości wartości pozostałego  
do zapłaty wynagrodzenia netto.  

3. Ze względu na zasady waloryzacji wynagrodzenia opisane w § 5 Wykonawca obligatoryjnie wystawi fakturę 
częściową obejmującą okres realizacji Umowy poprzedzający rozpoczęcie waloryzacji, o którym mowa w § 
5 ust. 2 Umowy, za wszystkie roboty wykonane w tym okresie. 

4. Podstawą wystawienia każdej faktury częściowej będzie protokół stanu zaawansowania zadania, tj. 
zestawienie wartości wykonanych robót i usług na dzień jego sporządzenia oraz narastająco  
od początku trwania Umowy. 

5. W każdym takim zestawieniu, określone będą wykonane roboty z rozbiciem na ich wartość  
(wg wskaźnika waloryzacji obowiązującego na dzień jego sporządzenia), rodzaj i ilość prac wykonanych 
przez: 

1) Wykonawcę, 

2) Podwykonawców: 

a) robót budowlanych, dalszych Podwykonawców robot budowlanych; 

b) usług i dostaw zlecanych przez Wykonawcę robót budowlanych, Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców robót budowlanych 

 - zwanych w dalszej treści Umowy Podwykonawcami. 

6. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy. 
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót.  

7. Faktura końcowa wystawiona będzie na kwotę określoną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości 
wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, z zastrzeżeniem,  
że suma faktur częściowych i końcowej nie przekroczy wartości określonej w § 4 ust. 1, z uwzględnieniem 
postanowień § 4 ust. 2 - 5 dotyczących ostatecznej i maksymalnej wartości Umowy, a także zapisów w § 5 
ust. 1-9 w zakresie waloryzacji Umowy.  

8. Zestawienie wartości wykonanych robót, o których mowa w ust. 4 i 6 zostanie sprawdzone i potwierdzone 
przez Nadzór Inwestorski w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawienia. 

9. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą: 

1) zestawienie, o którym mowa w ust.4; 

2) kopie wystawionych przez Podwykonawców robót budowlanych faktur (dla poprzedniej faktury 
częściowej potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 



3) dowody dokonania przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom robót budowlanych powyższych i 
wymagalnych należności; 

4) oświadczenie, o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy. 

10. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży dodatkowo: 

1) zestawienie faktur zapłaconych Podwykonawcom robót budowlanych;  

2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców robót budowlanych o zapłacie przysługujących im 
wynagrodzeń z tytułu wykonanych robót budowlanych w całości. 

11. Wykonawca może złożyć fakturę w formie papierowej lub wysłać elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną na 
konto Zamawiającego:  
GDDKiA  za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/, zwanej dalej „platformą”. 
PZD Oława w formie papierowej. 

12. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (za 
pośrednictwem platformy). Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 
i usług ( tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) - nie stosuje się.  

13. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych za pośrednictwem platformy.  

14. Zamawiający ma obowiązek zapłaty kompletnej i prawidłowo wystawionej faktury w terminie  
do 30 dni licząc od daty jej otrzymania lub doręczenia faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy, 
pod warunkiem że jeżeli wymagają tego przepisy prawa, rachunek bankowy będzie zarejestrowany w 
wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 
przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała 
lista podatników VAT) (dalej jako „Biała Lista VAT”). Datą zapłaty jest dzień wydania przez Zamawiającego 
polecenia przelewu środków na rachunek Wykonawcy nr: 
[………………………………………………………………………………… ]. 

15. W przypadku, gdy będą wymagać tego przepisy prawa, a rachunek bankowy wskazany  
w fakturze VAT nie znajduje się na Białej Liście VAT, Wykonawca upoważnia Zamawiającego  
do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury VAT zawierającej rachunek 
bankowy znajdujący się na Białej Liście VAT, chyba że Wykonawca wykaże, że nie powinien być wpisany w 
na Białej Liście VAT (np. z uwagi na to, że nie jest czynnym podatnikiem VAT). 

16. W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze VAT wyrazów "mechanizm podzielonej płatności". 

17. Postanowienia umowne w stosunku do podatników zwolnionych z VAT: 
a) Wykonawca oświadcza, że nie jest podatnikiem VAT czynnym, a w przypadku zmiany statusu podatnika 

VAT, w trybie natychmiastowym zawiadomi Zamawiającego, przy czym zawiadomienie winno nastąpić 
nie później niż z terminem zapłaty wynagrodzenia; 

b) Strony ustalają, że w przypadku zmiany statusu podatnika VAT Wykonawcy na podatnika VAT czynnego 
wynagrodzenie określone w § 2 ust. 2 nie ulegnie zmianie; 

c) Wykonawca oświadcza, w przypadku zmiany statusu podatnika VAT na podatnika VAT czynnego, 
zobowiązany jest do wskazania rachunku rozliczeniowego, umożliwiającego zapłatę z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. –Prawo bankowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) 

d) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający będzie dokonywał płatności 
z zastosowaniem podzielonej płatności. Wykonawca wyraża zgodę na wstrzymanie zapłaty 
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 umowy, w przypadku braku możliwości dokonania zapłaty 
metodą podzielonej płatności. Zamawiający ma prawo jednak wstrzymać zapłatę do momentu wskazania 
przez Wykonawcę rachunku umożliwiającego zapłatę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności. Za okres wstrzymania zapłaty Wykonawca nie ma prawa do naliczania odsetek za przesunięcie 
terminu zapłaty. 

18. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego  w 
……………      …………….. z siedzibą przy …………………………………………………………………… W przypadku, gdy w okresie 
obowiązywania umowy zmieni się właściwość miejscowa Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego nie później niż wraz z fakturą dokumentującą realizację umowy. 

19. Jeżeli w terminie określonym w Umowie z Podwykonawcą robót Wykonawca nie dokona w całości lub w 
części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy robót, a Podwykonawca robót zwróci się  
z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647¹§ 1 k.c. i 
udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami 



potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy 
robót kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia z kwoty przysługującej 
Wykonawcy, równowartości kwoty wynikającej z zapłaconej faktury na rzecz Podwykonawcy robót. 

20. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w Konsorcjum, jego członkowie, 
upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia 
przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom 
Konsorcjum z tytułu wykonywania przedmiotu Umowyna wskazany rachunek bankowy. W wyjątkowych 
przypadkach Zamawiający jest również uprawniony do dokonywania płatności całości lub części 
wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz członków Konsorcjum. 

21. Roszczenia finansowe i czasowe Wykonawcy, podlegają każdorazowo analizie i rozstrzygnięciu przez 
Powiatowy Zarząd Drogowy oraz GDDKiA. 

22. Koszty wszelkich robót nieprzewidzianych (dodatkowych, usunięcia kolizji  
z infrastrukturą techniczną, itp.), niezbędnych do realizacji zamówienia w istniejącym na dzień zawarcia 
Porozumienia pasie drogi krajowej nr 94 ponosi GDDKiA, a pozostałych robót tj. znajdujących się poza 
pasem drogowym (na dzień zawarcia niniejszej Umowy) ponosi Zarząd Powiatu.  

§ 7. 

Roboty konieczne, zamienne 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, polecać 
Wykonawcy na piśmie:  

1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji lub zasad wiedzy technicznej, a nie 
wyszczególnionych w przedmiarach robót i podstawie wyceny w STWiORB; 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji; 

3) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót; 

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.  

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 
Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany -  
na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 3 (o ile Wykonawca wykaże, 
iż skutki realizacji polecenia będę uniemożliwiały dochowanie terminu wykonania Umowy) oraz zmiany 
wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy.  

3. Strony przyjmują następującą definicję robót koniecznych i zamiennych: 

1) Roboty konieczne to roboty, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarami a faktyczną ilością 
robót wynikającą z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgodą lub na polecenie 
Nadzoru Inwestorskiego i/lub Zamawiającego. Rozliczenie robót koniecznych nie może spowodować 
wzrostu wartości Umowy ponad kwotę, o której mowa w § 4 ust. 5 Umowy; 

2) Roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zamiany materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonać na 
podstawie polecenia Zamawiającego po podpisaniu przez umocowanych w Umowie przedstawicieli 
Stron protokołu z negocjacji. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone będzie na podstawie 
negocjacji, z uwzględnieniem zapisów § 8. 

§ 8. 

Rozliczenie robót zamiennych 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1, odpowiadają 
opisowi pozycji w OFC, cena jednostkowa określona w Kosztorysie Ofertowym, używana jest do wyliczenia 
wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1, nie odpowiadają opisowi 
pozycji w Kosztorysie Ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego, 
zaopiniowaną przez Nadzór Inwestorski, kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem: 

1) czynników cenotwórczych (stawki robocizny, ceny materiału z kosztami zakupu, ceny sprzętu, 
kosztów ogólnych, zysku) nie wyższych, niż średnie ceny robocizny, sprzętu oraz materiałów, 
publikowane we wskazanym przez Wykonawcę biuletynie krajowym publikowanym przez 
profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i inżynieryjnych od 
minimum 5 lat, w kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana, a w przypadku prac, których nie 



określono w biuletynie wskazanym przez Wykonawcę, według innych ogólnie stosowanych 
katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

2) cena wyliczona zgodnie z ust. 2 pkt 1 nie może być wyższa niż średnia cena robót danej branży dla 
rejonu Dolnego Śląska publikowana w biuletynie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 
wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 
zmian. 

5. Jeżeli koszt robót zamiennych (wynikających z polecenia Zamawiającego, o którym mowa  
w  § 7 ust. 1), ustalony na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie spowoduje zmiany wartości 
ofertowej, rozliczenie ich nastąpi w ramach Umowy. 

§ 9. 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie odbioru i zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę osób 
wykonujących prace fizyczne tj. wykonujących pracę w sposób określony  
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1510  
ze zm.), o ile prace te nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią 
działalności gospodarczej. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania Umowy, 
obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie Umowy o 
pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób, o których mowa w ust. 2, dokumentującą 
wypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę, na każde wezwanie 
Zamawiającego oraz do każdej faktury Wykonawca przedłoży oświadczenie Wykonawcy i/lub Podwykonawcy 
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 w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika  wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1083 z późn. zm.) zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany odebrać od wszystkich osób fizycznych, które w ramach obowiązków 
pracowniczych bądź umownych skieruje do wykonania Umowy oświadczenia  
o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wyniesienia i stabilizacji za pomocą znaków granicznych granicy pasa 
drogowego drogi krajowej. 

7. Wykonawca wystąpi z wnioskiem i uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Pozwolenie na użytkowanie 
zostanie przekazane na rzecz GDDKiA. 

8. Pozostałe obowiązki Wykonawcy szczegółowo określają dokumenty, o których mowa  
w § 1 ust. 2. 

 
 



§ 10. 
Personel Wykonawcy 

1. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktu z Zamawiającym jest: [……………………….]. 

2. Funkcję Kierownika budowy pełnić będzie: [………………………………]. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zawodowe. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w Ofercie. Zmiana ww. osób w 
trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Nadzór Inwestorski, a po jego uzyskaniu - przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 14 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od wymaganych 
postanowieniami SWZ. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu, poprzez Nadzór Inwestorski, propozycję zmiany, o której 
mowa w ust. 4 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku zastępowanej osoby będzie 
traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby kierownika budowy powinna być dokonana wpisem do 
dziennika budowy. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu Umowy, osób innych niż wskazane w 
ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) lub gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób 
personelu wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy 
(w całości lub w części) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie do 60 dni od dnia skierowania 
bez akceptacji/przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy. 

8. Pozostałe obowiązki Wykonawcy szczegółowo określają dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy. 

 

§ 11. 

Nadzór Inwestorski i przedstawiciel Zamawiającego 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 

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

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

2. Osoba/y wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie - Prawo budowlane. 

3. Zamawiający wyznacza  

1) po stronie PZD w Oławie: 
Pana Wojciecha Drożdżal – Dyrektora PZD  

tel. 606 241 500,  

e-mail wojciech.drozdzal@pzd-olawa.pl  

2) po stronie GDDKiA: 

Pana Krzysztofa Sottek – Kierownika Służby Liniowe OD w Polwicy,  

tel. 600 943 455,  

e-mail: ksottek@gdddkia.gov.pl  

do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1 lub 3. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.  

§ 12. 
Kary Umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawca zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w zakończeniu realizacji robót w terminie określonym przez Wykonawcę w Ofercie i 

wskazanym w § 2 ust. 3 Umowy (skrócony termin wykonania przedmiotu Umowy względem terminu 

maksymalnego) - w wysokości 2 000,00 zł, za każdy dzień przekroczenia tego skróconego terminu 



wykonania przedmiotu Umowy (jeżeli Wykonawca w ramach Oferty określił krótszy od maksymalnego 
termin wykonania przedmiotu Umowy); 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie maksymalnym, o którym mowa w §  2 ust. 3 
Umowy - w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień;  

3) za  niedotrzymanie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy - w wysokości 200,00 zł za każdy 
dzień zwłoki; 

4) za brak pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu przez Wykonawcę zmiany organizacji ruchu do 
zarządu drogi oraz właściwego Komendanta Policji – w wysokości 1 000,00 zł  
za każdy przypadek braku zgłoszenia; 

5) za zwłokę w usunięciu wady lub wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przeglądzie 
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od 
upływu terminu wyznaczonego pisemnie na usunięcie wady lub wad; 

6) za każdy stwierdzony przypadek niewłaściwego oznakowania robót w stosunku  
do zatwierdzonego Projektu Organizacji Ruchu - w wysokości 1 000,00 zł, za każdy przypadek o ile 
stwierdzone niewłaściwe oznakowanie robót nie zostanie usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie, lecz 
nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia niewłaściwego oznakowania, przy czym usunięcie 
niewłaściwego oznakowania musi być zgłoszone Zamawiającemu lub/i Nadzorowi Inwestorskiemu; 

7) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana 
przez Zamawiającego (wskazana w Wykazie osób, o którym mowa  
w § 10 ust. 4 lub zmieniona zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy)  – w wysokości  
2 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w 
wysokości 5% należnego niewypłaconego wynagrodzenia brutto,  
za każdy taki przypadek. W przypadku natomiast gdy Wykonawca dokona płatności  
po terminie, kara umowna wskazana w zdaniu poprzedzającym nie zostanie naliczona,  
a Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,5% należnego niewypłaconego 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki za każdy taki przypadek; 

9) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom                     
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust.5 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych  – w wysokości 0,5% należnego niewypłaconego wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
zwłoki za każdy taki przypadek; 

10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 3 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek; 

11)  w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy  
o podwykonawstwo lub jej zamiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od daty, o 
której mowa w § 13 ust. 5 pkt 5 lub § 13 ust. 5 pkt 8 Umowy; 

12) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2 
500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

13)  za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu lub aktualizacji harmonogramu oraz raportów 
miesięcznych, o których mowa w zał. nr 2 do OPZ - w wysokości 500,00 za każdy dzień zwłoki; 

14) za nierealizowanie poleceń wydanych na piśmie przez Zamawiającego/Nadzór Inwestorski  
w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nierealizowania polecenia; 

15) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

16) za niewywiązanie się ze zobowiązania, o którym mowa w § 19 ust. 8 Umowy, w wysokości 1 000,00 zł 
za każdy dzień zwłoki; 

17) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 2 – w wysokości 
1 000,00 zł za taki każdy przypadek; 

18) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa  
w § 9 ust. 3 Umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek; 

19) w przypadku niedopełnienia innych obowiązków, o których mowa w dokumentach wskazanych w § 1 
ust. 2 Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek lub za każdy dzień zwłoki, 
o ile obowiązek określony jest w dniach. 



2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Kara 
nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art.  456 ust. 1 pkt 1 i 
2  ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu, jednak w każdym przypadku łączna wysokość kar umownych należnych 
Zamawiającemu nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do pełnej 
wysokości poniesionej szkody. 

4. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 7 dni od 
daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu 
przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty kary od wierzytelności należnej 
Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza 
możliwości skorzystania przez Zamawiającego z pozostałych środków prawnych określonych niniejszą 
Umową. 

§ 13. 
Podwykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby 

1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące roboty budowlane: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .  

Pozostałe roboty budowlane Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie 
o podmiotach, którym zamierza powierzyć realizację prac, o których mowa w ust. 1, podając nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są już znani. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 
ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie Umowy. 

5. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są roboty budowlane, których niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu przez 
Zamawiającego1: 

1) nie później niż 14 dni przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych przez któregokolwiek 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem Umowy oraz część dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych 
w Umowie podwykonawczej (lub wskazać części dokumentacji, której dotyczy Umowa); 

2) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie Umowy, o której mowa w pkt 1, zwanej w dalszej treści 
„Umową o podwykonawstwo” w szczególności w następujących przypadkach: 

a) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych lub postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 
sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami niniejszej Umowy;  

b) Umowa o podwykonawstwo nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 

c) w Umowie o podwykonawstwo Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia/ maksymalnej 
wartości Umowy z tytułu wykonywania robót budowlanych; 

 
1 Postanowienia niniejszego ustępu mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych przez podwykonawcę z dalszymi 
podwykonawcami 



d) Umowa o podwykonawstwo nie określa limitu kar umownych lub limit ten przekracza procentowy 
limit kar wskazany w przedmiotowej Umowie,  

e) w części w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, które Wykonawca powierza 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy przekracza wartość wynagrodzenia tych samych robót 
budowlanych wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy, 

f) do Umowy o podwykonawstwo nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), 
tabeli elementów scalonych (przy wynagrodzeniu ryczałtowym), z których wynika wartość 
należnego podwykonawcy wynagrodzenia; 

g) Umowa o podwykonawstwo określa wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy dłuższy niż określony w niniejszej Umowie; 

h) postanowienia Umowy o podwykonawstwo uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za 
wykonany zakres robót; 

i) postanowienia Umowy o podwykonawstwo uniemożliwiają rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie; 

j) podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SWZ w sytuacji opisanej  
w ust. 3; 

k) Umowa o podwykonawstwo wskazuje na inny niż określony w Umowie z Zamawiającym moment 
odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia przez 
podwykonawcę faktury za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. stanowiący podstawę 
wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego); 

l) Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza Umowa; 

3) Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu Umowy 
o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia  
do projektu Umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane; 

4) Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w pkt 2, do przedłożonego projektu Umowy  
o podwykonawstwo, w terminie określonym w pkt 3 uważa się za akceptację projektu Umowy przez 
Zamawiającego; 

5) 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;  

6) Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu Umowy 
o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw  
do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w pkt 2; 

7) Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w pkt 6, do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 6 uważa się za akceptację Umowy 
przez Zamawiającego; 

8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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 przedmiotu Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50 000 złotych;  

9) W przypadku, o którym mowa w pkt 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy również Wykonawcy;  

10) W przypadku, o którym mowa w pkt 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w niniejszej Umowie, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej Umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej; 

11) Przepisy pkt 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.  

6. 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.  

 



7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, 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.  

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy.  

9. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 
względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją Umowy o podwykonawstwo.  

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, 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.  

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić 
podstawę do odstąpienia od Umowy.  

13. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana 
jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót. 

15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
16. Przez Podmiot Udostępniający Zasoby należy rozumieć: podmiot, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy 

Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, polega 
Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

17. Zgodnie z Ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby, tj. …………………………… będzie uczestniczył w 
wykonaniu zamówienia w następującym zakresie: …………………………………… . 

18. W przypadku gdy Wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, celem wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, polegał na zasobach Podmiotu Udostępniającego Zasoby, późniejsza 
zmiana albo rezygnacja z zasobów Podmiotu Udostępniającego Zasoby będzie możliwa, jeżeli Wykonawca 
wykaże Zamawiającemu,  
iż proponowany inny Podmiot Udostępniający Zasoby lub Wykonawca samodzielnie spełnia  
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka 
nie wymaga aneksu. 

19. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego Podmiotu 
Udostępniającego Zasoby w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tym Podmiotem Udostępniającym Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
udostępnianych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu 
udostępnianych Wykonawcy zasobów, sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia, 
charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z Podmiotem Udostępniającym Zasoby oraz zakresu i 
okresu udziału Podmiotu Udostępniającego Zasoby przy wykonywaniu zamówienia.  

§ 14. 
Zasady odbioru robót 

Wszystkie odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 
2 Umowy, w tym w Wytycznych i STWIORB. 



§ 15. 
Gwarancja i rękojmia 

1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu: […………..] miesięcznej gwarancji jakości na 
wykonany przedmiot Umowy. 

2. Zamawiający postanawia, że beneficjentem gwarancji należytego wykonania umowy  
w zakresie wg właściwości rzeczowej (pasa drogowego), zarówno w czasie realizacji, jak i w okresie rękojmi 
i gwarancji będzie odpowiednio GDDKiA i Powiatowy Zarząd Drogowy. 

3. Dla potrzeb niniejszej Umowy za wadę uznaje się w szczególności: 
1) niezdatność przedmiotu Umowy do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech 

umożliwiających jego bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej eksploatacji 
całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu Umowy, 

2) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji projektowej, dokumentach, rozwiązaniach, 
ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym 
przedmiot Umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu Umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem, 

3) niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy 
technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie, 

4) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy, 
5) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy, 
6) sytuację, w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy, 
7) sytuację, w której przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich, 
8) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji, 
9) wykonanie dokumentacji przez inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy. 

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu Umowy, 
2) w dniu następnym, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego,  

w przypadku, gdy w jego toku nie stwierdzono wad, 
3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, który jednak nie może być krótszy niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie jej osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie 
możliwe przystąpienie do usunięcia wady i jej usunięcia w terminie określonym powyżej, Zamawiający ustali 
termin usunięcia wady uwzględniający technologiczne warunki jej usunięcia. 

7. Strony wydłużają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości (o ile okres rękojmi jest krótszy od 
okresu gwarancji). 

8. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

§ 16. 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto, tj. 
………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………). 

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy w formie ……………………………………………………………….. ważnej do ……………………. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa, nastąpi nie później niż  
w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 30 % 
wartości zabezpieczenia. 

6. Kwota, o której mowa w ust. 5 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 
lub gwarancji. 

 



7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której mowa 
w ust. 5, w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest 
w trakcie usuwania tych wad. 

8. Jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowiązywania Umowy. 

§ 17. 
Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie, Wykonawca: 
1) przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający przyjmuje autorskie prawa majątkowe  

do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (w szczególności takich jak: projekty, raporty, 
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe 
przy realizacji Umowy oraz broszury), zwanych dalej „utworami”.  

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na 
rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw 
zależnych.  

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:  
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz  
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności  

na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, 
pendrive, itd.), 

c)  zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 

bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h) reemisja, 
i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
l) wprowadzanie zmian, skrótów, 
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez niego wybranym. 
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze. zm.) i nie naruszy 
praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami 
tych osób.  

 

 



§ 18. 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (w całości lub w części), jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie 
określonym w § 2 ust. 1; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy; 

4) 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; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z dokumentami, o 
których mowa w § 1 umowy lub wskazaniami Zamawiającego, jednakże, odstąpienie, takie jest 
uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu 
odpowiedniego terminu; 

6) Zamawiający stwierdzi przypadki nienależytego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, 
polegające na nieregulowaniu zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, dostawców lub 
podmiotów świadczących usługi na rzecz Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu niniejszej 
Umowy, w szczególności gdy Zamawiający zobowiązany był do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonał bezpośredniej zapłaty na sumę większą 
niż 5 % wartości brutto niniejszej Umowy; 

7) Wykonawca powierza wykonanie robót budowlanych podwykonawcom innym, niż  
na których wprowadzenie wyraził zgodę Zamawiający. 

2. Odstąpienie od Umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 3, 5, 6 lub 7 będzie mogło nastąpić po 
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy przez Zamawiającego dodatkowego 14 dniowego terminu do zmiany 
sposobu wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót i usług; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót i usług przerwanych oraz robót 
i usług zabezpieczających;  

3) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót i usług w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót i usług według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót i usług w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę; w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do czynności sporządzenia protokołu, 
Zamawiający sporządzi go we własnym zakresie, o czym uczyni wzmiankę w protokole; 

4) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie należności Wykonawcy  
w stosunku do podwykonawców oraz dowody zapłaty przysługujących Podwykonawcom 
wynagrodzeń; 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z pasa drogowego 
wszelkie urządzenia przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 ,2 lub 4  w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach, a w przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 3, 5 -7 w terminie 
30 dni, licząc od upływu terminu, o którym mowa w ust. 2. Jeżeli zamawiający zażądał od Wykonawcy 
wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, a brak 
odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego 
spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień, termin, w ciągu którego Zamawiający 
może odstąpić od Umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. Oświadczenie o odstąpieniu powinno 
być złożone na piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od Umowy.  



§ 19. 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć Umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody 
osobowe i rzeczowe przy realizacji przedmiotu Umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, bez 
klauzul dotyczących franszyz redukcyjnych i integralnych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość 
Umowy brutto. 

2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim własnym 
mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 

1) roboty objęte niniejszą Umową, 
2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, 
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, 
4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy, 
5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty właściwości na skutek zdarzeń drogowych na 

placu budowy do czasu odbioru ostatecznego. 

4. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 3 w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, 
eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, podtopień, 
huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie 
oraz zdarzeń i wypadków drogowych. 

5. Od momentu przejęcia terenu budowy do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 
działań mających na celu likwidację wszelkich szkód, od zgłoszenia do usunięcia. 

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1) dla robót objętych przedmiotem Umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń  
do wbudowania lub zamontowania - wartości określonej w Umowie, 

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu  
i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze 
budowy - wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji 
Umowy do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej 
Umowy kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa 
wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później 
niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia – pod rygorem zawarcia 
Umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki 
ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod 
rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

§ 20. 
Zmiany w Umowie 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach określonych w 
niniejszej Umowie, a w szczególności w przypadku: 

1) wprowadzenia w życie po dacie podpisania Umowy regulacji prawnych, wywołujących potrzebę 
zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 

2) zmiany podmiotu trzeciego na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnienie warunku 
udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu 
w tym zakresie; 

3) wystąpienia nieistotnych zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; 

4) konieczności dokonania zmian projektowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy; 



5) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (niebędących typowymi warunkami 
atmosferycznymi cechującymi daną porę roku w rejonie wykonania robót), uniemożliwiających lub 
znacznie utrudniających realizację robót – wydłużenie terminu realizacji Umowy, o okres wynikający 
z tych okoliczności;  

6) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunków 
podpowierzchniowych, geologicznych lub terenowych (np. stwierdzenie podziemnych 
niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury drogowej, sieci lub innych obiektów mających 
wpływ na realizację robót) – wydłużenie terminu realizacji Umowy o konieczny okres wynikający z 
tych okoliczności; 

7) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego – wydłużenie terminu realizacji 
Umowy o okres opóźnienia Zamawiającego; 

8) wystąpienia klęsk żywiołowych, wykopalisk archeologicznych i innych nadzwyczajnych zdarzeń - 
wydłużenie terminu realizacji Umowy o konieczny okres wynikający z tych okoliczności  

9) wstrzymania robót przez Zamawiającego lub uprawniony organ publiczny z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy robót – wydłużenie terminu realizacji Umowy o okres wstrzymanych robót,  

3. Nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy zmiana osób, o których mowa w § 10 ust. 1-2, a także 
wskazanych w § 11 ust. 1 lub 3 Umowy. W powyższym przypadku za wystarczające dla dokonania skutecznej 
zmiany Umowy, Strony uznawać będą przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej 
(pod rygorem nieważności) zgody na zmianę osoby/osób personelu Wykonawcy. 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w ust. 2, Wykonawca wykaże 
bezpośredni wpływ wystąpienia danej okoliczności na realizację   przedmiotu Umowy. 

§ 21. 
Informacje wrażliwe 

1. Wszystkie informacje i dokumenty (z wyłączeniem informacji opisanych w ust. 2) uzyskane przez 
Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje 
się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli 
przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione 
przez Wykonawcę.  

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:  
1) informacji powszechnie dostępnych lub informacji publicznych;  
2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej 

Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały 
one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;  

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o 
ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one 
określone jako tajne lub ściśle tajne.  

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane 
przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.  

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz 
przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy.  

5. Informacje niestanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane 
publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.  

§ 22. 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy każda ze stron będzie samodzielnie  
i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie  
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).  

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i 
Autostrad oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie. Administratorem danych osobowych 
po stronie Wykonawcy jest: 
[…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……] . 



3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją Umowy (w tym 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe  
w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu o fakcie rozpoczęcia 
przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane 
osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronach 
internetowych:https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/i/informacje-dotyczace-
przetwarzan_40963/klauzla%20dla%20kontrahent%C3%B3w.pdf oraz http://pzd-
olawa.pl/przetwarzanie_danych_osobowych.html oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności 
niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO 
wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie 
internetowej nie wymaga zmiany Umowy.  

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków wskazanych powyżej. 

§ 23. 
Siła wyższa 

1. Siła wyższa oznacza wydarzenia powstałe niezależnie od woli Stron Umowy, o charakterze zewnętrznym, 
zaistniałe po dniu zawarcia niniejszej Umowy, a które przy dochowaniu należytej staranności nie były i nie 
mogły być przewidziane lub też wydarzenia o opisanym charakterze, istniejące w momencie podpisania 
Umowy, których skala i skutki nie były możliwe do przewidzenia, ani których następstwom nie można było 
zapobiec, uniemożliwiające wykonanie obowiązków Stron wynikających z niniejszej Umowy. Takie 
wydarzenia obejmują w szczególności: katastrofy, wojny i wojny domowe, strajk generalny, stany klęski 
żywiołowej, nieprzewidywalne działania sił natury, embarga, epidemie lub wprowadzone przepisy prawa 
uniemożliwiające dotrzymanie warunków niniejszej Umowy.  

2. Jeżeli powstanie sytuacja siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do 
bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o jej zaistnieniu i przyczynach, pod 
rygorem utraty prawa na powoływanie się na siłę wyższą. 

3. Terminy realizacji zobowiązań ustalone w Umowie ulegają przedłużeniu o okres trwania siły wyższej, jeżeli 
realizacja tych zobowiązań wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny siły wyższej. 

4. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonywanie lub opóźnienie wykonania swoich zobowiązań 
w ramach Umowy z powodu siły wyższej, przez czas jej trwania.  

5. Strony niniejszej Umowy zgodnie uznają, bez uszczerbku dla powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
że mimo ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 (COVID 19), Strony dołożą wszelkich starań w celu 
wykonania postanowień niniejszej Umowy, w tym w szczególności w zakresie terminowego wykonania 
przedmiotu Umowy. 
 

§ 24. 
Postanowienia końcowe 

1. Przez użyte w niniejszej Umowie pojęcie „dni robocze” bez względu na odmianę, rozumie się, dni od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 ze zm.). 

2. Wykonawca niniejszym oświadcza, że na moment zawarcia Umowy nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej jako „Wykluczenie”). W 
przypadku gdy na jakimkolwiek etapie trwania Umowy Wykonawca będzie podlegał Wykluczeniu, 
Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa 
polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą  
w sposób polubowny będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Oddziału Zamawiającego  
we Wrocławiu.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  
po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
1) Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ]; 



2) Dokumentacja projektowa; 
3) SWZ; 
4) Oferta Wykonawcy; 
5) Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy 
6) Oświadczenie o elektromobilności 

Zamawiający:     Wykonawca: 
 
 

  



Załącznik nr 6 do Umowy nr ……………………………. 

………………………………. 
            Nazwa Wykonawcy 

Dotyczy: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Oława – budowa ronda na 
skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1570D i krajowej nr 94” 

OŚWIADCZENIE  

Wykonawca oświadcza, że łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we 
flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym, używanych przy wykonywaniu zadania, stanowiącego przedmiot umowy nr ………………………..  z dnia 
…………………………  będzie wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1083 z poźn.zm.). 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 
(miejscowość i data) (podpis/y) 

 

 

 

Informacje Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 33 lit. c ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2269) modyfikującym treść 
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1083 
z poźn.zm.) jednostka samorządu terytorialnego od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań 
publicznych, podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie 
pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, używanych 
przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wzór gwarancji  
 
 

WZÓR 
 

Beneficjent:  

jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać w zakresie wg właściwości rzeczowej na dzień zawarcia 
umowy  (pasa drogowego), zarówno w czasie realizacji, jak i w okresie rękojmi i gwarancji:  

pas drogi krajowej – Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, 
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław. 

pas drogi powiatowej – Powiat Oławski – Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie pl. Zamkowy 18, 
55-200 Oława  

 
Wykonawca: …………………… z siedzibą w ………………………, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym …………………………………Wydział …………Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS……………………….,  o kapitale zakładowym w kwocie 
…………………… zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie……………………, NIP ................... ; 

* Konsorcjum w składzie: 

……………………… z siedzibą w ………………….., wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym …………………………………Wydział …………Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS……………………….,  o kapitale zakładowym w kwocie 
…………………… zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie……………………, NIP .................... (Lider) 

oraz …………….. z siedzibą w .................... , wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym …………………………………Wydział …………Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS……………………….,  o kapitale  zakładowym w kwocie 
…………………… zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie……………………, NIP ............... (Partner); 

 
Gwarant: ………………… z siedzibą w .................... , wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym …………………………………Wydział …………Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS………………………., o kapitale zakładowym w kwocie 
…………………… zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie……………………, NIP …………………… 

 
 
 

………..., dnia ........... r. 
 
 
 

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
I NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ Z RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI 

– elektroniczna 
nr .................. , 

dalej jako „Gwarancja” 
 
 

§ 1 
Zostaliśmy poinformowani, że Powiat Oławski – Powiatowy Zarząd Drogowy w imieniu  Skarbu Państwa 

– Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z siedzibą w Warszawie (dalej jako Beneficjent), 

 

zamierza zawrzeć z ........................................................................................................ z siedzibą                        

w ……………………………………….(dalej jako Wykonawca), umowę dotyczącą zadania pn.: 

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Oława –  budowa ronda na 

skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1570D i krajowej nr 94”,  (dalej jako Umowa). 

 

Zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

zobowiązań wynikających z Umowy, w tym w zakresie zobowiązań z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji 

jakości,  w  łącznej  wysokości:  ………………………………………zł  (słownie: .............................. złotych 

………………groszy), stanowiącej 3 % kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy przewidzianego w Umowie. 



 

§ 2 

1. Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy i służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
wynikających z rękojmi za wady oraz gwarancji jakości dotyczących przedmiotu Umowy. 

2. W związku z powyższym, ………………. z siedzibą w ………………. (dalej jako Gwarant), nieodwołalnie i 
bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłacenia Beneficjentowi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Gwarantowi pierwszego, pisemnego żądania zapłaty, o którym mowa w ust. 3, powołującego się na 
numer Gwarancji każdej kwoty lub kwot do ich łącznej maksymalnej wysokości (suma gwarancyjna): 
…………………………………zł (słownie złotych:..................................................... ), w tym: 

1) do kwoty ……………………... zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy [100% 
sumy gwarancyjnej]; 

2) do kwoty ................ zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z rękojmi 
za wady oraz gwarancji jakości dotyczące przedmiotu Umowy [30% sumy gwarancyjnej]. 

 
3. Żądanie zapłaty zawierające kwotę zapłaty, numer rachunku bankowego, na który wypłata z Gwarancji 

ma nastąpić oraz oświadczenie, iż: 
1) Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał względem Beneficjenta zobowiązania wynikające 

z Umowy, musi wpłynąć do Gwaranta w okresie wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 1 lub 
2) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania 

wynikające z rękojmi za wady oraz gwarancji jakości dotyczące przedmiotu Umowy, żądanie zapłaty 
zawierające oświadczenie o tej treści musi wpłynąć do Gwaranta w okresie wskazanym w § 6 ust. 
1 pkt 2. 

 

§ 3 
Każda zapłata dokonana przez Gwaranta w związku z Gwarancją pomniejsza zobowiązanie Gwaranta o 
zapłaconą kwotę. 

§ 4 

Gwarant nie może badać dokumentów związanych z Umową, stanu faktycznego lub prawnego związanego 
z Umową lub dotyczącego stosunku zobowiązaniowego wynikającego z Umowy, w tym związanego z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy lub związanego z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem zobowiązań z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości. Powyższe nie pozbawia Gwaranta 
uprawnienia do badania pod względem formalnym wymogów wynikających z Gwarancji. 

 
§ 5 

Beneficjent przekaże żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób: 

1. za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, na adres Gwaranta wskazany w 
Gwarancji, który to bank potwierdzi, iż żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta lub przez niego upoważnione. Bank prowadzący 
rachunek Beneficjenta w terminie ważności Gwarancji wskazanym w § 6 ust. 1, przekaże Gwarantowi w 
imieniu i na rzecz Beneficjenta żądanie zapłaty: bezpośrednio albo przesyłką poleconą albo przesyłką 
kurierską albo (*w przypadku gwarancji bankowej) poprzez przesłanie kluczowanego komunikatu SWIFT 
wysłanego przez bank Beneficjenta na adres SWIFT …….. W przypadku przesłania żądania w formie 
kluczowanego komunikatu przekazanego za pośrednictwem systemu SWIFT bank Beneficjenta powinien 
dodatkowo potwierdzić w komunikacie, że jest w posiadaniu oryginału żądania zapłaty Beneficjenta oraz 
że przesłany komunikat dokładnie oddaje treść żądania zapłaty, a oryginał żądania zapłaty zostanie 
niezwłocznie doręczony Gwarantowi. Oryginał żądania zapłaty może zostać doręczony Gwarantowi po 
upływie terminu ważności Gwarancji. Niedoręczenie Gwarantowi oryginału żądania zapłaty przed 
upływem terminu zapłaty z żądania zapłaty nie zwalnia Gwaranta z obowiązku płatności. 
Do żądania zapłaty bank Beneficjenta przekaże Gwarantowi dołączone przez Beneficjenta odpisy 
notarialne dokumentów potwierdzających prawidłowość reprezentacji osób uprawnionych lub przez 
niego upoważnionych do składania w jego imieniu oświadczeń woli, jak również wydruk Statutu GDDKiA 
oraz kopię Regulaminu Organizacyjnego Oddziału GDDKiA stanowiącego załącznik do Zarządzenia 
Dyrektora Oddziału; 

 
albo 
 
 



2. bezpośrednio albo przesyłką poleconą albo przesyłką kurierską na adres Gwaranta wskazany w 
Gwarancji, w terminie ważności Gwarancji wskazanym w § 6 ust. 1, przy czym podpisy osób 
uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta lub przez niego upoważnionych, 
zostaną potwierdzone przez notariusza. Do żądania zapłaty złożonego w tej formie Beneficjent dołączy 
odpisy notarialne dokumentów potwierdzających prawidłowość reprezentacji osób uprawnionych lub 
przez niego upoważnionych do składania w jego imieniu oświadczeń woli, jak również w przypadku 
GDDKiA wydruk Statutu GDDKiA oraz kopię Regulaminu Organizacyjnego Oddziału GDDKiA 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora Oddziału. 

 

§ 6 
1. Gwarancja jest ważna do dnia ……………………….. r., w tym: 

1) w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia …………………r. (włącznie) - z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, 

2) w okresie od dnia ……………….r. do dnia …………………….r. (włącznie) - z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi za wady oraz gwarancji jakości 
dotyczących przedmiotu Umowy. 

 
2. Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 

1) niedoręczenia Gwarantowi żądania zapłaty przed upływem terminów ważności Gwarancji; 
2) wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej; 
3) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań wynikających z Gwarancji przed 

upływem terminów jej ważności, przy czym oświadczenie o zwolnieniu Gwaranta zostanie 
przekazane w sposób, jak dla żądania zapłaty wskazany w § 5. 

 
§ 7 

Jeżeli koniec terminu do złożenia żądania zapłaty z Gwarancji przypada na sobotę, dzień ustawowo wolny 
od pracy lub inny dzień, w którym Gwarant nie prowadzi działalności operacyjnej, wówczas termin ten 
ulega wydłużeniu do najbliższego dnia, w którym Gwarant prowadzi działalność operacyjną. 

 
§ 8 

Żadna zmiana lub uzupełnienie warunków Umowy lub zakresu robót, które mogą zostać przeprowadzone 
na podstawie Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych jakie mogą zostać sporządzone między 
Beneficjentem a Wykonawcą, nie zwalniają Gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z Gwarancji i 
Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania o takiej zmianie lub uzupełnieniu. 

 
§ 9 

Wierzytelność z tytułu Gwarancji nie może być przedmiotem cesji (przelewu) na rzecz osoby trzeciej, bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Gwaranta. 

§ 10 
Gwarancja została sporządzona zgodnie z polskim prawem i temu prawu podlega. 

 
§ 11 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Gwarancją, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, 
właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta (ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław.). 

 
 

/pieczęć Gwaranta i podpisy/ 

 

 

 



 

WZÓR 
 

Beneficjent:  

jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać w zakresie wg właściwości rzeczowej na dzień zawarcia 
umowy (pasa drogowego), zarówno w czasie realizacji, jak i w okresie rękojmi i gwarancji:  

pas drogi krajowej – Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, 
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław. 

pas drogi powiatowej – Powiat Oławski – Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie pl. Zamkowy 18, 
55-200 Oława  

 
 

Wykonawca: …………………… z siedzibą w ………………………, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym …………………………………Wydział …………Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS……………………….,  o kapitale zakładowym w kwocie 
…………………… zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie……………………, NIP ................... ; 

* Konsorcjum w składzie: 

……………………… z siedzibą w ………………….., wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym …………………………………Wydział …………Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS……………………….,  o kapitale zakładowym w kwocie 
…………………… zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie……………………, NIP .................... (Lider) 

oraz …………….. z siedzibą w .................... , wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym …………………………………Wydział …………Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS……………………….,  o kapitale  zakładowym w kwocie 
…………………… zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie……………………, NIP ............... (Partner); 

 
Gwarant: ………………… z siedzibą w .................... , wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym …………………………………Wydział …………Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS………………………., o kapitale zakładowym w kwocie 
…………………… zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie……………………, NIP …………………… 

 
 

………..., dnia ........... r. 
 
 
 

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
I NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ Z RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI 

nr .................. , 
dalej jako „Gwarancja” 

 
§ 1 

Zostaliśmy poinformowani, że Powiat Oławski – Powiatowy Zarząd Drogowy w imieniu  Skarbu Państwa 

– Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z siedzibą w Warszawie (dalej jako Beneficjent), 

 

zamierza zawrzeć z ........................................................................................................ z siedzibą                        

w ……………………………………….(dalej jako Wykonawca), umowę dotyczącą zadania pn.: 

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Oława –  budowa ronda na 

skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1570D i krajowej nr 94”,  (dalej jako Umowa). 

 

Zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

zobowiązań wynikających z Umowy, w tym w zakresie zobowiązań z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji 

jakości,  w  łącznej  wysokości:  ………………………………………zł  (słownie: .............................. złotych 

………………groszy), stanowiącej 3 % kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy przewidzianego w Umowie. 

 

 



§ 2 

1. Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy i służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
wynikających z rękojmi za wady oraz gwarancji jakości dotyczących przedmiotu Umowy. 

2. W związku z powyższym, ………………. z siedzibą w ………………. (dalej jako Gwarant), nieodwołalnie i 
bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłacenia Beneficjentowi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Gwarantowi pierwszego, pisemnego żądania zapłaty, o którym mowa w ust. 3, powołującego się na 
numer Gwarancji każdej kwoty lub kwot do ich łącznej maksymalnej wysokości (suma gwarancyjna): 
…………………………………zł (słownie złotych:..................................................... ), w tym: 

1) do kwoty ……………………... zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy [100% 
sumy gwarancyjnej]; 

2) do kwoty ................ zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z rękojmi 
za wady oraz gwarancji jakości dotyczące przedmiotu Umowy [30% sumy gwarancyjnej]. 

 
3. Żądanie zapłaty zawierające kwotę zapłaty, numer rachunku bankowego, na który wypłata z Gwarancji 

ma nastąpić oraz oświadczenie, iż: 
1) Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał względem Beneficjenta zobowiązania wynikające 

z Umowy, musi wpłynąć do Gwaranta w okresie wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 1 lub 
2) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania 

wynikające z rękojmi za wady oraz gwarancji jakości dotyczące przedmiotu Umowy, żądanie zapłaty 
zawierające oświadczenie o tej treści musi wpłynąć do Gwaranta w okresie wskazanym w § 6 ust. 
1 pkt 2. 

 

§ 3 
Każda zapłata dokonana przez Gwaranta w związku z Gwarancją pomniejsza zobowiązanie Gwaranta o 
zapłaconą kwotę. 

 
§ 4 

Gwarant nie może badać dokumentów związanych z Umową, stanu faktycznego lub prawnego związanego 
z Umową lub dotyczącego stosunku zobowiązaniowego wynikającego z Umowy, w tym związanego z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy lub związanego z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem zobowiązań z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości. Powyższe nie pozbawia Gwaranta 
uprawnienia do badania pod względem formalnym wymogów wynikających z Gwarancji. 

 
§ 5 

Beneficjent przekaże żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób: 

1. za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, na adres Gwaranta wskazany w 
Gwarancji, który to bank potwierdzi, iż żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta lub przez niego upoważnione. Bank prowadzący 
rachunek Beneficjenta w terminie ważności Gwarancji wskazanym w § 6 ust. 1, przekaże Gwarantowi w 
imieniu i na rzecz Beneficjenta żądanie zapłaty: bezpośrednio albo przesyłką poleconą albo przesyłką 
kurierską albo (*w przypadku gwarancji bankowej) poprzez przesłanie kluczowanego komunikatu SWIFT 
wysłanego przez bank Beneficjenta na adres SWIFT …….. W przypadku przesłania żądania w formie 
kluczowanego komunikatu przekazanego za pośrednictwem systemu SWIFT bank Beneficjenta powinien 
dodatkowo potwierdzić w komunikacie, że jest w posiadaniu oryginału żądania zapłaty Beneficjenta oraz 
że przesłany komunikat dokładnie oddaje treść żądania zapłaty, a oryginał żądania zapłaty zostanie 
niezwłocznie doręczony Gwarantowi. Oryginał żądania zapłaty może zostać doręczony Gwarantowi po 
upływie terminu ważności Gwarancji. Niedoręczenie Gwarantowi oryginału żądania zapłaty przed 
upływem terminu zapłaty z żądania zapłaty nie zwalnia Gwaranta z obowiązku płatności. 
Do żądania zapłaty bank Beneficjenta przekaże Gwarantowi dołączone przez Beneficjenta odpisy 
notarialne dokumentów potwierdzających prawidłowość reprezentacji osób uprawnionych lub przez 
niego upoważnionych do składania w jego imieniu oświadczeń woli, jak również wydruk Statutu GDDKiA 
oraz kopię Regulaminu Organizacyjnego Oddziału GDDKiA stanowiącego załącznik do Zarządzenia 
Dyrektora Oddziału; 

 
albo 
 

 



2. bezpośrednio albo przesyłką poleconą albo przesyłką kurierską na adres Gwaranta wskazany w 
Gwarancji, w terminie ważności Gwarancji wskazanym w § 6 ust. 1, przy czym podpisy osób 
uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta lub przez niego upoważnionych, 
zostaną potwierdzone przez notariusza. Do żądania zapłaty złożonego w tej formie Beneficjent dołączy 
odpisy notarialne dokumentów potwierdzających prawidłowość reprezentacji osób uprawnionych lub 
przez niego upoważnionych do składania w jego imieniu oświadczeń woli, jak również w przypadku 
GDDKiA wydruk Statutu GDDKiA oraz kopię Regulaminu Organizacyjnego Oddziału GDDKiA 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora Oddziału. 

 

§ 6 
1. Gwarancja jest ważna do dnia ……………………….. r., w tym: 

1) w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia …………………r. (włącznie) - z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, 

2) w okresie od dnia ……………….r. do dnia …………………….r. (włącznie) - z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi za wady oraz gwarancji jakości 
dotyczących przedmiotu Umowy. 

 
2. Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 

1) niedoręczenia Gwarantowi żądania zapłaty przed upływem terminów ważności Gwarancji; 
2) wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej; 
3) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań wynikających z Gwarancji przed 

upływem terminów jej ważności, przy czym oświadczenie o zwolnieniu Gwaranta zostanie 
przekazane w sposób, jak dla żądania zapłaty wskazany w § 5. 

 
§ 7 

Jeżeli koniec terminu do złożenia żądania zapłaty z Gwarancji przypada na sobotę, dzień ustawowo wolny 
od pracy lub inny dzień, w którym Gwarant nie prowadzi działalności operacyjnej, wówczas termin ten 
ulega wydłużeniu do najbliższego dnia, w którym Gwarant prowadzi działalność operacyjną. 

 
§ 8 

Żadna zmiana lub uzupełnienie warunków Umowy lub zakresu robót, które mogą zostać przeprowadzone 
na podstawie Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych jakie mogą zostać sporządzone między 
Beneficjentem a Wykonawcą, nie zwalniają Gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z Gwarancji i 
Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania o takiej zmianie lub uzupełnieniu. 

 
§ 9 

Wierzytelność z tytułu Gwarancji nie może być przedmiotem cesji (przelewu) na rzecz osoby trzeciej, bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Gwaranta. 

§ 10 
Gwarancja została sporządzona zgodnie z polskim prawem i temu prawu podlega. 

 
§ 11 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Gwarancją, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, 
właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta (ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław). 

 
 

/pieczęć Gwaranta i podpisy/
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