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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
 
zawartej w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 
posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowaną przez Dyrektora 
Zarządu Dróg Miasta Krakowa działającego na podstawie Pełnomocnictwa  
Nr ………../………Prezydenta Miasta Krakowa z dnia …………………………, zwaną dalej 
ZDMK, 
 
a  
  (w przypadku spółek prawa handlowego)  
 ............................................................................................................................................................................. 
 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 
..................................................................  
 
(w przypadku osoby fizycznej) ............................... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, 
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,  
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………zamieszkałym ………………………………………………………., legitymującym się 
dowodem osobistym (seria i numer).....................................................................................................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii, 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 
zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 
( seria i numer)..............................wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 
posiadającym REGON……………………………… i NIP………………………………………………………. .  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 
konsorcjum) 
 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1..................................................................................................................................................... zarejestrowanym 
w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i 
spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. 
i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 
.................................................................  
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym 
(seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: ..............................,  
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reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 

 
 

Preambuła 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 301 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) Strony zawierają 
umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Definicje umowne 

Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1) Dokumentacji – należy przez to rozumieć dokumentację przetargową sporządzoną przez 
ZDMK, w tym specyfikację warunków zamówienia, szkice, rysunki, specyfikację, 
udzielone odpowiedzi na pytania składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, przedmiar robót i inne dokumenty stanowiące integralną część niniejszej 
umowy; 

2) Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę Wykonawcy przedłożoną w postępowaniu 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie Zadania; 

3) Umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą, a 
podwykonawcą, a także między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub między 
dalszymi podwykonawcami; 

4) Terenie – należy przez to rozmieć określony w Dokumentacji teren niezbędny do 
wykonania Zadania; 

5) Wadzie – należy przez to rozumieć wykonanie robót lub ich części niezgodnie z umową, 
zleceniem jednostkowy wydanym na podstawie niniejszej umowy, z Dokumentacją, 
Specyfikacją Techniczną i Wykonania Odbioru Robót stanowiącą załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy lub z zasadami wiedzy technicznej; 

6) RODO – należy przez to rozmieć rozporządzenie 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; 

7) Robotach dodatkowych – należy przez to rozumieć roboty budowlane wykraczające poza 
zakres Zadania, stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego, udzielanego na 
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 u. p. z. p.; 



229/22 – Roboty w zakresie odnowy oznakowania poziomego na terenie miasta Krakowa  

 

str. 3 

 

8) Sile wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, 
któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 
wykonanie Zadania w części lub w całości, a w szczególności: 

a) wojna, działania wojenne, 

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa, 

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; skażenie 
radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich 
przez Wykonawcę, 

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne deszcze. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w zakresie odnowy i utrzymania 
oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie ZDMK znajdujących się na 
terenie Miasta Krakowa, polegające na jednokrotnej odnowie oznakowania poziomego 
na ulicach oraz wykonywaniu robót i prac utrzymaniowych, zwane dalej Zadaniem lub 
Przedmiotem Umowy, które szczegółowo opisane zostały w: 

a)  niniejszej umowie, 

b) Specyfikacji Technicznej i Wykonania Odbioru Robót, stanowiącej załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy,  

c) szczegółowych specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót 
objętych umową, zgodnie z Kosztorysem Ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy,  

d) sporządzonym na podstawie materiałów otrzymanych w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz Przedmiarem Robót stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszej umowy,  

e) wydawanych na podstawie niniejszej umowy pisemnych zleceniach 
jednostkowych, zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

a) wykonywanie robót i prac utrzymaniowych na drogach znajdujących się w 
zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa na podstawie odrębnych pisemnych 
zleceń, w terminie określonym w zleceniu; 

b) realizację planowanych zmian oznakowania poziomego, obejmujących 
wykonanie nowego oznakowania poziomego i demontaż/usunięcie 
oznakowanie zbędnego, zgodnie z wydanym zleceniem i dokumentacją 
techniczną lub zmianami zaakceptowanymi na piśmie przez ZDMK. 

3. Wykonawca wykona Zadanie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
zasadami wiedzy technicznej i Polskimi Normami obowiązującymi w dniu odbioru, z 
zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotów 
zawodowo wykonujących roboty budowlane. 
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4. W celu zapewnienia utrzymania należytego stanu technicznego oznakowania poziomego, 
zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: 

a) odnowienie oznakowania poziomego na ulicach miasta Krakowa; 

b) wykonywanie prac utrzymaniowych w tym, po robotach nawierzchniowo 
nakładkowych – na podstawie odrębnych pisemnych zleceń w terminie 
określonym w zleceniu robót i prac utrzymaniowych na drogach będących w 
zarządzie ZDMK; 

5. Na potrzeby wykonania Zadania Wykonawca jest zobowiązany: 

a) do wykonywania wszystkich robót objętych umową w systemie wielozmianowym 
oraz w dni wolne od pracy; 

b) do dysponowania służbami technicznymi wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, 
gotowymi do realizacji Zadania przez wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę, 
przez cały okres trwania umowy; 

c) do dysponowania zapleczem techniczno – warsztatowo – magazynowym 
zapewniającym właściwe przechowywanie materiałów i sprzętu niezbędnego do 
realizacji Zadania. 

6. Wykonawca jest zobowiązany: 

a) do posiadania bazy dyspozytorskiej z co najmniej 1 linią telefoniczną, faxem, 
komputerem wyposażonym w programy do obsługi biurowej z dostępem do 
Internetu oraz dostępem do e – maila; 

b) do zapewnienia całodobowej, bezprzewodowej łączności z każdym zespołem 
pracującym na terenie Krakowa; 

c) do zapewnia całodobowej obecności w bazie dyspozytorskiej osoby upoważnionej 
do przyjmowania i wydawania dyspozycji ekipom pracującym w terenie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zobowiązania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami, z należytą starannością oraz z uwzględnieniem profesjonalnego 
charakteru świadczonych usług oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jednocześnie 
Wykonawca oświadcza, iż na potrzeby wykonania Zadania dysponuje on specjalistycznym 
sprzętem spełniającym wszelkie normy i wymagania techniczne konieczne do jego 
prawidłowego wykonania. 

 

§ 3 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) na podstawie dokumentów przetargowych zapoznał się z warunkami związanymi 
z obszarem objętym Zadaniem i wszelkimi trudnościami, jakie mogą wynikać 
z charakterystyki terenu; 

2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami ZDMK, które uwzględnił w ofercie 
i wycenie; 
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3) dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte 
wykonanie zobowiązania. 

2. Wykonawca oświadcza, iż na dzień zawarcia umowy i do dnia odebrania Zadania, będzie 
objęty ochroną ubezpieczeniową, obejmującą: 

1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą obejmującą Zadanie; 

2) ubezpieczenie robót objętych Zadaniem, przy sumie ubezpieczenia odpowiadającej 
równowartości kwoty brutto, określonej w § 10 ust. 3 umowy; 

3) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na Terenie. 

3. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży: 

1) kopie polis ubezpieczeniowych, potwierdzających posiadanie ubezpieczenia 
określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, poświadczone za zgodność z 
oryginałem; 

2) kopię potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej tytułem 
ubezpieczeń określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 

4. W uzasadnionych wypadkach ZDMK zażąda okazania oryginałów w/w dokumentów 
wyznaczając jednocześnie termin ich przedłożenia przez Wykonawcę, a Wykonawca 
zobowiązuje się je w tymże terminie dostarczyć.  

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zapoznanie się z dokumentami przetargowymi przed rozpoczęciem prac i 
stosowanie ich postanowień; 

2) sprawdzenie uwarunkowań terenowych; 

3) prowadzenie konsultacji z ZDMK w kwestii istotnych rozwiązań, w tym w 
szczególności elementów wpływających na koszt przedsięwzięcia; 

4) przekazywanie odpisów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także pisemne udzielanie 
odpowiedzi na wystąpienia ZDMK – w każdym z przypadków w terminie nie 
dłuższym niż 2 dni robocze; 

5) wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania 
zobowiązania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania ZDMK informacji na każdorazowe żądanie, w terminie 24 godzin od 
otrzymania wezwania; 

2) uczestniczenia na wezwanie ZDMK we wszystkich spotkaniach związanych z 
realizacją Zadania. 
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3. Wykonawca zapewni: 

1) zabezpieczenie Terenu, w tym warunki bezpieczeństwa oraz organizację ruchu 
drogowego; 

2) sprawowanie kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz kierowników 
branżowych przez cały okres realizacji Zadania, aż do końcowego odbioru; 

3) utrzymanie ładu i porządku na Terenie, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego; 

4) wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu 
robót – doprowadzenia do należytego stanu Terenu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach umowy materiały 
i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez 
przepisy prawa.  

5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie obowiązki 
wytwórcy i posiadacza odpadów, w tym utylizacji zużytych elementów urządzeń oraz 
zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji Zadania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Koszty związane ze składowaniem odpadów ponosi 
Wykonawca. Wykonawca przedstawi na żądanie ZDMK potwierdzenie utylizacji 
odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

6. Roboty są wykonywane z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych 
należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie 
materiały służące do wykonywania robót budowlano – montażowych winny posiadać 
aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

 

§ 5 

Sposób wykonywania zobowiązania 

1. Podstawą przystąpienia do wykonywania Zadania są pisemne zlecenia ZDMK, określające 
zakres i termin wykonania robót. W sytuacjach nagłych zlecenie może zostać złożone w 
formie ustnej lub elektronicznej przez ZDMK. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZDMK o postępie w 
realizowaniu prac objętych każdorazowym zleceniem, na każde żądanie ZDMK. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, 
powstałe w związku ze sposobem organizacji i wykonywania Zadania oraz za wszelkie 
szkody wynikłe z realizowanych przez Wykonawcę prac, w tym wynikające z wadliwej 
organizacji i sposobu prowadzenia robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia do dyspozycji przedstawicielowi ZDMK 
samochodów na jego polecenie w celach kontroli realizacji Zadania przez Wykonawcę i w 
jego obecności. 

5. W okresie wykonywania Zadania każdego dnia od godziny 8.00 Wykonawca zobowiązuje 
się do poinformowania ZDMK o pracach wykonanych w dniu poprzednim a także o 
planowanych robotach na ten dzień i następującą po nim noc. Informacja, o której mowa w 
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zdaniu poprzednim winna być przekazywana na adres poczty elektronicznej 
Przedstawiciela ZDMK wskazany w § 12 ust. 4 niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny do realizacji Zadania sprzęt o 
wymogach określonych w Dokumentacji. 

7. Wykonawca sporządza czytelną dokumentacje fotograficzną wykonanych prac 
potwierdzającą ich wykonanie (stan przed i po wykonaniu), uwzględniającą każdy element 
objęty wynagrodzeniem, a następnie przedstawia ZDMK wraz z kosztorysem 
powykonawczym w terminie 2 dni licząc od daty realizacji prac określonej w 
każdorazowym zleceniu. Dokumentacja fotograficzna winna zostać przekazana ZDMK na 
dysku wymiennym, a zapisane na nim fotografie winny być uporządkowana w sposób 
analogiczny do pozycji w książce obmiarowej. Przez czytelność dokumentacji rozumie się 
możliwość identyfikacji urządzenia i jego lokalizacji. 

8. ZDMK przedstawi Wykonawcy wzory obowiązujących dokumentów rozliczeniowych: 
książkę obmiarową, zestawienie materiałowe i kosztorys – wersja elektroniczna EXCEL i 
wersja papierowa. ZDMK zweryfikuje jedynie pełny komplet dokumentów złożonych 
przez Wykonawcę. 

9. ZDMK jest zobowiązane do nadzoru nad wykonywanymi pracami i ich odbioru. 

10. W przypadku niewykonania robót w terminie określonym w pojedynczym zleceniu z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie pisemnie ZDMK. Po otrzymaniu informacji o niedochowaniu 
terminu wykonania robót z przyczyn opisanych w zdaniu poprzedzającym ZDMK może 
wyrazić zgodę na jego wydłużenie, wskazując jednocześnie nowy ostateczny termin 
realizacji prac.  

11. W razie wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy lub 
zakresem zobowiązań z niej wynikającym a danymi wynikającymi ze stanowiącej 
Załącznik nr 1 do Umowy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 
Wykonawca powiadomi o ww. fakcie ZDMK pisemnym wnioskiem, zakreślając mu 
jednocześnie 5 dniowy termin na dokonanie stosownego sprecyzowania. Wystąpienie 
spornej kwestii nie stanowi podstawy do przedłużenia terminów na realizację zobowiązań 
obciążających Wykonawcę. 

 

§ 6 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 3 Umowy, w czasie 
realizacji Zadania zapewni należyte oznakowanie i zabezpieczenie odcinka robót zgodnie 
z zasadami zawartymi w przepisach jak dla prac prowadzonych w pasie drogowym. 

2. Wszelkie materiały użyte do wykonania Zadania winny posiadać atesty producenta oraz 
odpowiadać warunkom wyszczególnionym w przepisach prawa oraz w Specyfikacji 
Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wymagania dotyczące materiałów wykorzystywanych do oznakowania poziomego określa 
Specyfikacja Techniczna stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań bieli i odblaskowości oznakowania 
poziomego oraz przekazania ich wyników ZDMK wraz z kosztorysem powykonawczym 
po wykonaniu każdego zlecenia. Koszt wykonania badań nie uprawnia do dodatkowego 
wynagrodzenia i winien być wliczony w koszty wykonania Zadania. 
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5. Przy odnawianiu istniejącego oznakowania poziomego należy dążyć do pokrycia pełnej 
powierzchni istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych 
w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca wykona wszelkie czynności związane z oznakowaniem poziomym 
wynikających z technologii robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, a w szczególności z 
przepisami określającymi szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 
poziomych i warunki ich umieszczania na drodze. Przystąpienie do wykonywania 
oznakowania poziomego nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania każdego 
zlecenia od ZDMK, w warunkach atmosferycznych zapewniających prawidłowość 
wykonania robót. 

7. Dopuszcza się wykonywanie prac objętych Zadaniem całodobowo, jeżeli nie spowoduje 
to nadmiernego utrudnienia w ruchu. 

8. Oznakowanie poziome należy wykonać niezwłocznie po zaistnieniu odpowiednich 
warunków atmosferycznych określonych w Specyfikacji Technicznej stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na podstawie pisemnego zlecenia ZDMK. 

9. W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Wykonawca 
zleci na swój koszt wykonanie badań oznakowania pod kątem:                                                               

1) widzialności w dzień; 

2) widzialności w nocy; 

3) szorstkości. 

Wyniki wykonanych badań Wykonawca niezwłocznie dostarczy ZDMK. 

10. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie oznakowania poziomego należy m. in.: 

1) wykonywanie robót oraz użycie materiałów zgodnie z Dokumentacją, 
obowiązującymi normami i sztuką budowlaną oraz zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach; 

2) terminowe wykonywanie robót; 

3) oznakowanie ulic na czas prowadzenia robót; 

11. Wykonawca oświadcza, że sprzęt, materiały oraz środki transportu służące do realizacji 
umowy spełniają wymagania opisane w załączniku nr 1 umowy oraz Dokumentacji. 

12. Wykonawca pisemnie powiadomi ZDMK o wykonaniu każdego zlecenia oraz Zadania w 
terminie 2 dni od daty jego realizacji określonej w zleceniu.  

13. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy 
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:   

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… /* należy wpisać określone w 
opisie przedmiotu zamówienia czynności, co do których ZDMK formułuje wymagania 
zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę/, będą zatrudnione przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
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14. ZDMK uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie spełniania 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 15 niniejszego paragrafu. ZDMK 
uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogu i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogu; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Zadania. 

15. Wykonawca na każde wezwanie w terminie wyznaczonym przez ZDMK, przedłoży 
dowody potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących wskazane w ust. 13 niniejszego 
paragrafu czynności na podstawie umowy o pracę: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, zawierające w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk,  

d) liczby tych osób,  

e) rodzaju umowy o pracę, 

f) wymiaru etatu, 

g) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

2) kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Zadania czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) 
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę oraz zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych (tj. w szczególności  bez  adresów, nr PESEL pracowników), lecz  
możliwe do zidentyfikowania w zakresie takich danych, jak: imię i nazwisko, data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar 
etatu; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, za wyjątkiem: imienia i nazwiska, 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
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16. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących zadania wskazane 
w ust. 13 niniejszego paragrafu na innej podstawie niż umowa o pracę, Wykonawca 
zatrudni taką osobę na umowę o pracę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 
ujawnienia uchybienia i w tym terminie okaże ZDMK dokumenty potwierdzające ten 
fakt, w szczególności kopię umowy o pracę, zgłoszenie do ZUS albo potwierdzenie 
warunków zatrudnienia.  

 

§ 7 
Udział pojazdów elektrycznych 

Wykonawca oświadcza, iż realizacja Przedmiotu umowy będzie odbywać się przy 
uwzględnieniu i z poszanowaniem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących 
przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w 
szczególności art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oświadcza, iż łączny udział pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym używanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niż 10 %. 
Wykonawca, nie później niż do 31 grudnia każdego roku obowiązywania umowy oraz na każde 
żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów 
użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia (ilość, nr rejestracyjne pojazdów ze 
wskazaniem (%) udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji 
pojazdów spełniających wymagania nałożone ustawą z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia do wglądu 
niezbędnych dokumentów w tym zakresie potwierdzającym wypełnienie przez Wykonawcę 
opisanych w niniejszym ustępie obowiązków prawnych, co Wykonawca winien wykazać 
złożeniem stosownych dokumentów lub oświadczeń w terminie wskazanym w wezwaniu 
wystosowanym przez Zamawiającego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypełnianie 
przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, jak również niezłożenie 
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, może zostać potraktowane 
przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych oraz stanowi nienależyte wykonanie umowy, w związku z czym może 
skutkować skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od Umowy lub 
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym 
ustępie i wystąpienia z tego powodu skutków prawnych określonych przepisami prawa (w 
szczególności wcześniejszego wygaśnięcia umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych), Wykonawca ponosi względem 
Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę. W takim wypadku przyjmuje się, że 
umowa została rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może posłużyć się podwykonawcami przy realizacji Zadania. 
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2. Wykonawca przedstawi projekt Umowy o podwykonawstwo na potrzeby uzyskania zgody 
ZDMK. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia umowy ZDMK nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zgoda została wyrażona. 

3. ZDMK nie wyraża zgody na zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której: 

1) treść jest sprzeczna z niniejszą umową; 

2) wartość jest większa od wartości przedmiotu umowy z Wykonawcą, wynikającej z 
oferty, będącej podstawą określenia wartości umowy. 

4. Umowa o podwykonawstwo zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i 
ich pracowników w takim stopniu, jakby to były jego własne działania, uchybienia lub 
zaniedbania jego własnych pracowników. 

6. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom ZDMK dostęp do wszelkich 
dokumentów dotyczących rozliczeń z podwykonawcami. 

7. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy 
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: …………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
/* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których ZDMK 
formułuje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę/, będą 
zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

8. Wykonawca okaże na każdorazowe wezwanie ZDMK oryginały dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wymienione w ust. 7 niniejszego paragrafu, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do 
ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia, w terminie 3 dni 
od daty otrzymania wezwania.  

9. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu, Podwykonawca zatrudni na umowę o pracę taką 
osobę, której dotyczy uchybienie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego ujawnienia 
i w tym terminie Wykonawca okaże ZDMK dokumenty potwierdzające zatrudnienie takiej 
osoby na umowę o pracę, takie jak: umowa o pracę, zgłoszenie do ZUS, potwierdzenie 
warunków zatrudnienia.  

10. ZDMK jest zwolniony z odpowiedzialności solidarnej w przypadku: 

1) zmiany lub zatrudnienia innego podwykonawcy bez zgody ZDMK; 

2) zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody ZDMK; 

3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez ZDMK. 

11. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z przedstawioną ofertą na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, zamierza powierzyć podwykonawcom realizację 
następujących części zamówienia: ………………………….  
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(* należy wpisać zakresy prac, branże, które Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako 
zakres robót, który zamierza realizować przy pomocy podwykonawców). 

Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez ZDMK w trybie 
określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po jego sporządzeniu, będzie 
stanowić załącznik nr 4 umowy. 

(* ust. 11a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał zastosowanie w przypadku, 
gdy Wykonawca składając ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności techniczne 
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu) 

11a. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu 
trzeciego –  podwykonawcy), na którego zasoby wykonawca powoływał się,  na zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (tj. 
zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie realizował Zadanie w następującej 
części ……………..  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedłoży ZDMK projekt 
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołączy zgodę 
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

13. Ustala się następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami: 

a)   termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

b)   umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia 
podwykonawcy; 

c)   umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, 
dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę; 

d)   wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej 
wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT; w wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 
1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem w zakresie podatku VAT 
jest Wykonawca, umowa winna również określać wysokość podatku VAT rozliczanego 
przez Wykonawcę; 

e)   umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym, w przypadku, gdy 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 
przedkładania ZDMK w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
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wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy; 

f)   umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku, gdy 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 
ZDMK Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
niniejszej umowy, do przedłożenia ZDMK projektu tej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołączy zgodę wykonawcy na zmianę 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany; 

g)   umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania ZDMK poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 

h)   wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec ZDMK w zakresie wszystkich 
elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

i)   umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez ZDMK na rzecz Wykonawcy, jak 
również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych przez 
podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę przez 
ZDMK; 

j) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały w 
trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności: …………………………. 
/należy wpisać czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których 
ZDMK wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę/, będą zatrudnione przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; 

k) umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis, zgodnie z którym 
podwykonawca okaże Wykonawcy i ZDMK, na każdorazowe wezwanie ZDMK lub 
Wykonawcy, oryginały dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których ZDMK wymaga 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, takich jak: umowa o pracę, zgłoszenie do 
ZUS, potwierdzenie warunków zatrudnienia; 

l) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym w przypadku 
ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
podwykonawca zatrudni na umowę o pracę taką osobę, której dotyczy uchybienie, w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i okaże Wykonawcy i 
ZDMK dokumenty potwierdzające zatrudnienie takiej osoby na umowę o pracę, takich 
jak: umowa o pracę, zgłoszenie do ZUS, potwierdzenie warunków zatrudnienia; 

m) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostać 
zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w 
Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Unii 
Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą 
pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami albo osobą 
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niewykonującą działalności gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo spełni wymogi określone w ustawie z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

n) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostać 
zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w 
Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej 
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniającą pracowników 
lub zawierającą umowy ze zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo winna zawierać oświadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkiem 
Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze zleceniobiorcami.    

14. ZDMK w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których 
mowa w ust. 12, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo: 

a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub w 
niniejszej umowie; 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 13 pkt. a); 

c) zawiera postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące 
niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

15. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 14, uważa się za akceptację projektu umowy. 

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada ZDMK poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

17. ZDMK w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 14. 

18. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 17, uważa się 
za akceptację umowy. 

19. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamierza zmienić 
zaakceptowaną przez ZDMK umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji 
umowy przedłoży ZDMK projekt tej zmiany. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
dołączy zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem zmiany. Postanowienia ust. 13 – 18 stosuje się odpowiednio. 

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada ZDMK poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zmienionej umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy, to jest od dnia 
zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo. 

21. Wykonawca przedkłada ZDMK poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 21, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 13 pkt. a), ZDMK informuje o tym Wykonawcę wzywając go do 
zmiany tej umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej. 

23. Postanowienia ust. 21 i 22  stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

24. Wykonawca ponosi wobec ZDMK pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

25. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 
w załączniku nr 4 Umowy, może się odbywać za aprobatą ZDMK na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji ZDMK, strony zmienią załącznik nr 4 
Umowy, z zastrzeżeniem ust. 26. 

26. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 
zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca wykaże, że inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania ZDMK dokumentów 
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 
12 ust. 4 umowy. 

28. ZDMK dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZDMK 
Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną ZDMK umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

29. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 28, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez ZDMK umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po przedłożeniu ZDMK poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

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

31. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ZDMK informuje Wykonawcę o możliwości 
zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty oraz 
wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Powyższa informacja będzie 
przekazywana drogą elektroniczną na adres e-mail: _____________ oraz faksem na nr: 
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__________ . Informacje przesłane zgodnie z niniejszym postanowieniem uznaje się za 
doręczone. 

32. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 31, ZDMK we wskazanym terminie 
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 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, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót (protokoły 
odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT. 

33. W przypadku niezgłoszenia uwag, Wykonawca uznaje zasadności bezpośredniej zapłaty 
oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

34. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, ZDMK potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

 

§ 9 

Odbiory 
 

1. Wykonawca będzie pisemnie zgłaszał do ZDMK wykonanie prac w terminie do 2 dni od 
daty ich realizacji określonej w zleceniach. ZDMK zobowiązany jest do nadzoru nad 
prowadzonymi pracami i odbioru wykonanych robót. 

2. Odbiór Zadania dokonywany jest na zasadzie odbioru jednostkowych zleceń, z którego 
sporządza się każdorazowo protokół odbioru. Do odbioru zlecanych robót Wykonawca 
przedstawi ZDMK kosztorys powykonawczy wraz z dokumentacją fotograficzną, 
wynikami badań oznakowania w zakresie bieli i odblaskowości, zestawieniem 
materiałowym oraz książką obmiarową.  Wykonawca będzie sporządzał przedmiotową 
dokumentację w sposób czytelny potwierdzając fakt wykonania robót (stan przed i po 
wykonaniu) uwidaczniając każdy element/etap wykonanych robót w terminie 2 dni licząc 
od daty realizacji prac określonej w każdym zleceniu. Dokumentacja fotograficzna na dysku 
wymiennym winna być uporządkowana w sposób analogiczny do pozycji w kosztorysie 
powykonawczym i książce obmiarowej. ZDMK przez czytelność dokumentacji rozumie 
możliwość identyfikacji oznakowania i jego lokalizacji. 

3. Kosztorys powykonawczy nie może obejmować żadnych dodatkowych prac, które 
mogłyby być wykonane bez zgody ZDMK 

4. Dodatkowe wykonanie prac bez zgody ZDMK nie może stanowić dla Wykonawcy 
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
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5. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel ZDMK wraz z przedstawicielem Wykonawcy na 
podstawie dokumentacji wymienionej w § 10 ust. 17 niniejszej umowy. Do odbioru 
Wykonawca zabezpieczy transport osób w nim uczestniczących 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad wynikających np. ze złej 
jakości użytego, materiału, wykonania niezgodnego ze zleceniem lub nieestetycznego 
wykonania prac ZDMK: 

1) nie dokona odbioru robót, a przedmiot umowy będzie traktowany jako nie 
ukończony,  

2) zażąda usunięcia wad w terminie określonym przez ZDMK na koszt Wykonawcy w 
ramach tej samej kwoty umownej. 

7. Niewykonanie prac przez Wykonawcę w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 6 
niniejszego paragrafu, spowoduje, iż ZDMK bez kolejnego wezwania Wykonawcy, zleci 
powyższe prace innemu podmiotowi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 
ZDMK może wówczas dokonać potrącenia należności, którą zapłaci osobie trzeciej 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad w realizacji przedmiotu umowy, odbiór 
nie zostanie dokonany, Wykonawca poniesie kary umowne za każdy dzień zwłoki oraz 
zobowiązuje się do wyrównania szkód poniesionych przez osoby trzecie. W przypadku 
wyrównania szkody przez ZDMK, za którą zgodnie z niniejszym ustępem jest 
odpowiedzialny Wykonawca, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich 
wypłaconych przez ZDMK kwot tytułem wyrównania szkody, w tym kosztów sądowych 
oraz kosztów zastępstwa procesowego. 

§ 10 

Wynagrodzenie 

1. ZDMK zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe – rozliczane na podstawie liczby 
odebranych prac wykonanych na podstawie zleceń ZDMK, według niezmiennych cen 
określonych w wykazie cen jednostkowych za poszczególne rodzaje prac zawartych 
w Kosztorysie Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 Umowy; 

2. Rozliczenie prac objętych umową nastąpi miesięcznie, po odbiorze poszczególnych zleceń 
na podstawie protokołu odbioru, kosztorysu powykonawczego, książki obmiarowej wraz z 
dokumentacją fotograficzną i filmową, zestawienia materiałowego, oraz wyników badań 
bieli i odblaskowości oznakowania. 

3. Wynagrodzenie za realizację Zadania nie przekroczy kwoty: ……………. złotych brutto 
(słownie złotych: ……………………………………………………….), a rozliczone 
zostanie na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót, na podstawie kosztorysu 
powykonawczego według niezmiennych cen określonych w Kosztorysie Ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

4. Prace nieujęte w zakresach rzeczowych (np. nowości techniczne) rozlicza się w oparciu o 
katalog nakładów rzeczowych, na podstawie najniższych cen wydawnictwa Sekocenbud (z 
okresu wykonania) – stawka robocizny, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk, ceny najmu 
sprzętu, materiałów. 



229/22 – Roboty w zakresie odnowy oznakowania poziomego na terenie miasta Krakowa  

 

str. 18 

 

5. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy o  nr …………………, w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia ZDMK prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnie 
z niniejszym paragrafem. 

6. W przypadku wykonania prac/ robót objętych Zadaniem bez udziału podwykonawców, do 
każdej faktury VAT Wykonawca załączy oświadczenie o ich wykonaniu siłami własnymi. 

7. W przypadku zlecenia wykonania części prac podwykonawcy, do każdej faktury VAT 
wystawionej Wykonawca dołączy: 

1) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz podwykonawców 
robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury  nr …. z dnia …..”, 
który  musi zawierać: 

a) nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w 
ramach składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub 
dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub 
dostaw należnych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w 
ramach robót objętych składaną fakturą, pod rygorem odmowy przyjęcia 
faktury, 

b) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w 
ramach składanej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i 
podpisany przez wszystkich podwykonawców tj. zarówno tych, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy oraz przez podwykonawców jak i 
tych, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w ramach składanej 
faktury, pod rygorem odmowy przyjęcia faktury; 

Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich 
podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy 
jak i tych podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w 
ramach składanej faktury. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie 
podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

2)    oświadczenia podwykonawców wykonujących roboty, usługi lub dostawy w 
ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie całości wynagrodzenia za 
wykonane roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura wystawiona, 

3)    kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców wykonujących roboty, 
usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez 
podwykonawców „za zgodność z oryginałem”,  

4)   potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy, ewentualnie wraz z 
kserokopią innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy 
zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane roboty w ramach składanej faktury.  

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 
wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W 
przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury 
biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury, tj. zawierającej wszystkie dokumenty 
wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne 
faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecił 
podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do każdej faktury VAT, Wykonawca będzie 
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dołączał oświadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania żadnych robót 
wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

8. Do ostatniej, końcowej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
dodatkowo: 

a) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 
zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy; 

b)  oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych 
z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów 
zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania Zadania. 

9. W przypadku tylko częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o 
podwykonawstwo, ZDMK pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 
niezapłaconych wynagrodzeń należnych podwykonawcom. 

10. ZDMK wstrzyma zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
podwykonawcę roszczenia o zapłatę należnego, a niezapłaconego wynagrodzenia za 
wykonane prace objęte Zadaniem, w zgłoszonej wysokości. W przypadku dokonania 
zapłaty przez ZDMK bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, Wykonawca zwróci ZDMK 
wszelkie kwoty wypłacone z tego tytułu na rzecz podwykonawcy. Wykonawca wyraża 
zgodę na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez ZDMK z zobowiązania 
ZDMK wobec Wykonawcy. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest*(niepotrzebne skreślić) podatnikiem podatku VAT.  

12. Faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być 
wystawiane na: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3 – 4  
31 – 004 Kraków  

NIP: 676 101 37 17  

Jednostka odbierająca: 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53 
31 – 586 Kraków 

13. Faktury VAT należy doręczyć na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 
– 586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę 
elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, 
o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno – prywatnym. W takim przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać: 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, adres PEF: 679 25 97 429, a wszelkie załączniki do faktury 
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wymagane na podstawie umowy, należy przesłać w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 
31-586 Kraków.  

14. Każda zmiana nazwy bądź adresu jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Kraków, będącej 
jednostką odbierającą o której mowa w ust. 13 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 
podpisania przez strony pisemnego aneksu. W powyższej sytuacji wystarczającym będzie 
pismo ZDMK o zmianie nazwy bądź adresu jednostki budżetowej Gminy Miejskiej 
Kraków wysłane do Wykonawcy.  

15. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej lub niekompletnej faktury 
VAT, ZDMK odmówi jej przyjęcia. 

16. Terminem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania polecenia przelewu. 

17. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi jedynie pełny komplet dokumentów 
złożonych przez Wykonawcę, obejmujący: 

1) Protokoły odbioru podpisane przez przedstawicieli ZDMK i Wykonawcy, wraz z 
kosztorysami powykonawczymi dotyczące zleceń wykonanych w danym miesiącu 
(wersja papierowa i wersja elektroniczna) wraz z dokumentacją fotograficzną; 

2) książka obmiaru robót: podpisana przez przedstawicieli ZDMK i Wykonawcy 
(wersja papierowa i wersja elektroniczna) wraz z dokumentacją fotograficzną i 
filmową; 

3) czytelna dokumentacja fotograficzna wykonanych prac, potwierdzająca ich 
wykonanie (stan przed i po wykonaniu), uwzględniająca każdy element podlegający 
zapłacie, przedstawiana wraz z książką obmiarową w terminie 2 dni liczonych od 
daty realizacji prac określonej w zleceniu, a dokumentacja fotograficzna na płycie 
CD winna być uporządkowana w sposób analogiczny do pozycji w książce 
obmiarowej. 

4) wynik badań bieli i odblaskowości wykonanego oznakowania poziomego. 

5) zestawienie materiałowe; 

18. Wykonawca nie jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu ZDMK, w tym 
mogących rodzić skutki finansowe dla ZDMK oraz występowania w jego imieniu, pod 
rygorem natychmiastowego wypowiedzenia umowy z wyłącznej winy Wykonawcy. 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

19. Z chwilą uregulowania przez ZDMK względem pełnomocnika należności wynikającej z 
wystawionej przez niego faktury z tytułu wykonania Zadania, pozostali wykonawcy, którym 
zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem ZDMK żadnych praw 
do zapłaty za wykonane prace. 

§ 11 

Czas trwania umowy 

1. Umowa obowiązuje od ………………. do dnia ……………………… r. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, ZDMK może odstąpić od umowy w terminie 
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30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie następuje ze 
skutkiem ex nunc, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace 
już wykonane. 

3. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę przekroczy 10 % kwoty, o której mowa 
w 10 ust. 3 niniejszej umowy, ZDMK może bez wyznaczania terminu rozwiązać umowę, 
w terminie jednego roku od tej daty. Odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc, 
a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane. 

4. ZDMK przysługuje uprawnienie do natychmiastowego rozwiązania umowy bez 
zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku, gdy Wykonawca:  

1) nie rozpoczął wykonywania pojedynczego zlecenia; 

2) nie wykonuje obowiązków umownych lub wykonuje je w sposób nienależyty, 
pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania, w terminie 7 dni od daty 
doręczenia wezwania; 

3) pozostaje w zwłoce w wykonaniu prac objętych pojedynczym zleceniem dłuższej niż 
7 dni, licząc od terminu określonego w zleceniu lub wyznaczonego zgodnie z § 5 ust. 
10 niniejszej Umowy; 

4) protokolarnego stwierdzenia przez ZDMK, iż sprzęt, materiały lub środki transportu 
nie spełniają wymagań określonych w załączniku nr 1 umowy oraz Dokumentacji. 

 

§ 12 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Nad realizacją Zadania nadzór ze strony ZDMK sprawują: ………….. .  

2. Wykonawca ustanawia przedstawiciela, uprawnionego do bieżącej koordynacji robót 
budowlanych: ........................, nr tel. ………………., e-mail …………….. 

3. O każdej zmianie osób upoważnionych strony poinformują się pisemnie. 

4. Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia 
w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja robocza) składają w 
formie pisemnej osoby upoważnione za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną: 

1) dla ZDMK 

a) faks: ………………….. 

b) email: ………………….; 

1) dla Wykonawcy 

a) faks: ………………….. 

b) email: ………………….; 

5. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy 
też potwierdzenia wpływające na prawa i obowiązki stron, wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności, podpisane przez osoby upoważnione. Doręczeń 
dokonuje się osobiście lub za pośrednictwem poczty albo firmy kurierskiej, za 
potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji umowy. W przypadku składania 
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oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem 
elektronicznym oświadczenia należy kierować na adres: 

1) Wykonawcy ……………………. (e – mail); 

2) ZDMK …………………………. (e – mail). 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

3) Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w 
ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), 
działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji 
niniejszej umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do 
reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone 
wspólnie, w szczególności upoważniony jest do: 

1) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców; 

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia; 

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 
ZDMK; 

4) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z realizacją 
zobowiązania; 

5)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 
wykonywanych w związku z realizacją umowy; 

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 
związanych z realizacja umowy, w szczególności do podpisywania umów (w 
przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających), aneksów do umowy lub 
protokołów.  

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o wartości …… złotych 
(słownie złotych:_____________), co odpowiada …… % wartości łącznego 
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 3 umowy. 
Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie ___________; 
dowód wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 7 umowy. 

2. ZDMK zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

1) 70 % kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania 
i uznania przez ZDMK za należycie wykonane; 

2) 30 % kwoty zabezpieczenia – w terminie 15 dni od upływu terminu rękojmi. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca przedłuży czas 
obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób, aby 
obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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4. ZDMK może zrealizować w/w uprawnienia w każdym czasie i niezależnie od prawa do 
dokonywania potrąceń z wierzytelnościami Wykonawcy. W szczególności ZDMK według 
własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z 
zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie 
z zabezpieczenia). 

 

§ 14 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji na Zadanie, obejmującej materiał z jakiego oznakowanie 
zostało wykonane oraz jakość wykonanych prac na okres: 

1) 6-12 miesięcy dla oznakowania cienkowarstwowego, 

2) 36 miesięcy dla oznakowania grubowarstwowego, 

3) 12 miesięcy dla usuwanie oznakowania poziomego. 

2. Okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni dobrą jakość materiałów oraz świadczonych 
usług. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji, Wykonawca dokona naprawy 
na własny koszt w terminie określonym przez ZDMK. W przypadku wad materiałów 
Wykonawca dokona wymiany materiałów na wolne od wad w terminie określonym przez 
ZDMK.  

4. Gwarancja rozpoczyna się od daty odbioru poszczególnych zleceń zgodnie z protokołem 
odbioru. 

5. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych aktami wandalizmu, kolizjami drogowymi 
i innymi czynnikami zewnętrznymi niezawinionymi przez Wykonawcę. 

6. W przypadku awarii i wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca 
przystąpi natychmiast do ich usunięcia, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od 
powiadomienia przez ZDMK. Czas usunięcia określa ZDMK. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem ZDMK z tytułu rękojmi za wady wynikłe 
z prac objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru poszczególnych części prac 
i za powstałe w okresie gwarancyjnym. 

8. W okresie gwarancyjnym ZDMK ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad ujawnionych 
w okresie gwarancji (rękojmi) ZDMK, bez dodatkowego wezwania, zleci ich usunięcie 
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 

§ 15 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci ZDMK kary umowne w następujących przypadkach: 
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1) w razie rozwiązania umowy przez ZDMK z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
– w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w § 10 ust. 3 umowy; 

2) w razie rozwiązania umowy przez ZDMK na podstawie § 11 ust. 4 umowy – w 
wysokości 10 % wartości kwoty, o której mowa w § 10 ust. 3 umowy; 

3) w razie odstąpienia od umowy przez ZDMK z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w § 10 ust. 3 umowy; 

4) w razie zwłoki w wykonaniu każdego z jednostkowych zleceń - w wysokości 500 zł 
brutto (słownie: pięćset złotych) osobno za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
poszczególnego zlecenia licząc od upływu terminu realizacji określonego w treści 
zlecenia lub od upływu terminu realizacji wyznaczonego zgodnie z § 5 ust. 10 niniejszej 
umowy.  

5) w razie nienależytego wykonania prac objętych umową lub pojedynczym zleceniem – 
w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych), osobno za każdy przypadek 
nienależytego wykonania stwierdzony w notatce przez ZDMK, przy czym za 
nienależyte wykonanie rozumie się wykonanie niezgodnie z umową, Specyfikacją 
Techniczną, Dokumentacją lub właściwymi przepisami; 

6) w razie zwłoki w przystąpieniu do wykonywania prac w terminie określonym w § 6 ust. 
6 niniejszej umowy – w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych), osobno za 
każdą godzinę zwłoki licząc od wyznaczonego terminu; 

7) w razie zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 500 zł 
brutto (słownie: pięćset złotych), osobno za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu 
wskazanego przez ZDMK, bądź określonego w § 14 ust. 6 umowy; 

8) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % kwoty 
wskazanej w § 10 ust. 3 umowy, osobno za każdy przypadek naruszenia; 

9) w razie nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5 % kwoty, 
wskazanej w § 10 ust. 3 umowy, osobno za każdy przypadek naruszenia; 

10) w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % kwoty wskazanej w § 10 ust. 
3 umowy, osobno za każdy przypadek naruszenia; 

11) w razie niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 0,5  % kwoty, wskazanej w § 10 ust. 3 umowy, osobno za każdy przypadek 
naruszenia; 

12) w razie niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Zadania czynności, o których mowa 
w § 6 ust. 13 niniejszej Umowy – w wysokości 5000 zł brutto (słownie złotych: pięć 
tysięcy ) za każdy przypadek, jednakże łącznie nie więcej niż 0,5 % kwoty określonej § 
10 ust. 3 umowy; 

13) w razie niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Zadania czynności, o których mowa w 
§ 8 ust. 7 umowy, co do których ZDMK wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 
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zatrudnione na podstawie umowy o pracę – w wysokości 5000 zł brutto za każdy 
przypadek, jednakże łącznie nie więcej niż 5 % kwoty określonej § 10 ust. 3 umowy; 

14) w razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 15 umowy w odniesieniu 
do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w § 6 ust. 13 umowy – w 
wysokości 500 zł brutto (słownie złotych: pięćset ) za każdy dzień zwłoki 
w wypełnieniu obowiązku, jednakże łącznie nie więcej niż 5 % kwoty określonej § 10 
ust. 3 umowy; 

15) w razie niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 16 
Umowy – w wysokości 500 zł brutto (słownie złotych: pięćset ) za każdy dzień roboczy, 
w którym osoba, której dotyczy uchybienie nie była zatrudniona na umowę o pracę,  
licząc od upływu terminu wskazanego w § 6 ust. 16 umowy jako termin ostateczny do 
naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez 
Wykonawcę, wykazanego w treści dokumentów okazanych ZDMK przez Wykonawcę 
potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę; 

16) w razie niedopełnienia obowiązku przez podwykonawcę, o którym mowa w § 8 ust. 8 
umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w § 8 
ust. 7 umowy – w wysokości 500 zł brutto (słownie złotych: pięćset ) za każdy dzień 
zwłoki w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 8 umowy, jednakże łącznie 
nie więcej niż 5 % kwoty określonej § 10 ust. 3 umowy; 

17) w razie niedopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę 
osoby wykonującej czynności wymienione w § 8 ust. 7 umowy, co do których ZDMK 
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie tego wymogu – w wysokości 500 zł 
brutto (słownie złotych: pięćset ), za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której 
dotyczy uchybienie, nie była zatrudniona na umowę o pracę, licząc od terminu 
wskazanego w § 8 ust. 9 umowy jako termin ostateczny do usunięcia uchybienia do dnia 
faktycznego jego naprawienia przez podwykonawcę, wykazanego w treści dokumentów 
okazanych ZDMK i Wykonawcy potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na 
umowę o pracę.  

2. ZDMK zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z 
przyczyn leżących po stronie ZDMK – w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w § 10 
ust. 3 umowy. 

3. ZDMK może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 
umowne. 

4. ZDMK może dokonać potrącenia naliczonej kary umownej z kwoty faktury VAT 
Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których zapłaty mogą dochodzić strony nie 
może przekraczać 20 % kwoty określonej w § 10 ust. 3 umowy. 

6. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, w przypadku zwłoki Wykonawcy w 
wykonaniu prac objętych umową przekraczającej 14 dni licząc od terminu ustalonego 
zgodnie z zapisami umowy, ZDMK jest uprawniony do zlecenia wykonania prac, co do 
których Wykonawca pozostaje w zwłoce, osobie trzeciej, na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. ZDMK może wówczas obciążyć kosztami, o których mowa wyżej, 
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Wykonawcę, potrącając je z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 
wystawiając Wykonawcy notę obciążeniową. 

 
§ 16 

Zmiana umowy 

1. ZDMK przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac 
jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem 
umowy, a które uniemożliwiają terminowe wykonanie zadania, tj. w szczególności w 
przypadku braku na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie 
Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami 
spełniającymi wymagania ZDMK określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. W takich przypadkach Wykonawca i ZDMK postanowią o zmianie sposobu 
świadczenia Wykonawcy określonego w umowie lub przesuną termin zakończenia 
wykonania robót objętych pojedynczym zleceniem o czas niezbędny do jego wykonania, 
jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie zlecenia w 
terminie pierwotnie ustalonym. 

2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony ZDMK, w terminie do 

14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 

 

§ 17 

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 
art. 14 RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Miejską Kraków 
– Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w celu realizacji 
inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał w celu realizacji Zadania, w szczególności wobec osób skierowanych do realizacji 
zamówienia, w tym: 

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 
realizację umowy ze strony Wykonawcy,  

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji określonych obowiązków; 

3) osób, uczestniczących w realizacji Zadania, na których doświadczenie Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, 

4) osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych   - 
prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał w ofercie jako 
podwykonawców, 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 5 Umowy. 

2. W przypadku współpracy przez Wykonawcę przy realizacji Zadania z innymi lub osobami, 
dane osobowe Wykonawca przekaże ZDMK, w szczególności osób wykonujących 
czynności, co do których ZDMK formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 4, Wykonawca 
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przekaże tym osobom informację, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej stanowiącym 
załącznik nr 5 Umowy.  

3. W przypadku powstania konieczność przekazania Wykonawcy przez ZDMK dokumentów 
zawierających dane osobowe  lub powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny 
sposób, pomiędzy ZDMK a Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych 
osobowych. Wzór umowy powierzenia danych osobowych stanowi załącznik nr 6 
Umowy. 

4. Wykonawca zwalnia ZDMK z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych 
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 
jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 
naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w umowie, w 
szczególności określonych w ust. 1, 2 i 3. W celu uniknięcia wątpliwości strony 
postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie 
na rzecz osoby trzeciej – osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach którego 
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby 
fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez ZDMK obowiązku 
informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W takim przypadku Wykonawca 
zaspokoi roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast ZDMK, 
dochodzone od ZDMK w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków 
przewidzianych w ust. 1, 2 i 3. W wypadku zaspokojenia przez ZDMK roszczeń 
związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 
jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 
naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 
umowie, w szczególności określonych w 1, 2 i 3, Wykonawca zwróci wszelkie kwoty 
poniesione przez ZDMK na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz wynagrodzi wszelkie 
szkody poniesione przez ZDMK w związku z naruszeniem obowiązków określonych w 
umowie. 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. 

2. Spory wynikające z umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego wg siedziby 
ZDMK. 

3. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna; 

2) załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy; 

3) załącznik nr 3 - przedmiar robót, 

4) załącznik nr 4 – wykaz podwykonawców; 

5) załącznik nr 5 – wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych;   
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6) załącznik nr 6 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

7) załącznik nr 7 – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia. 
 
Wskazane w powyżej opisanych załącznikach wymogi i ustalenia kreują po stronie 
Wykonawcy zobowiązania na zasadach analogicznych do postanowień niniejszej Umowy.   

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 

ZDMK                WYKONAWCA 

 
 


