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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA – projekt 

 

 

zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy:  

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, 

ul. Podzamcze 1 , 32-551 Babice, NIP 628-214-64-84, zwane dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

- ……………………………………………………………………………………… 

a  

Firmą …………………………………………………….…………..ul .………………….., …………………, NIP 

………………….., REGON ……………….., KRS ………………… zwaną dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez:  

- …………………………………………………………………………………….. 

 

W wyniku wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty WYKONAWCY w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

ze zm.) zawiera się umowę o następującej  treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Budowa 

ogrodu sensorycznego i modernizacja istniejącej przestrzeni sektora 

małomiasteczkowego” realizowanego  w ramach projektu Muzea otwarte – 

rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-

słowackiego finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A Polska –Słowacja na lata 2014-2020  Oś priorytetowa 1. Ochrona  

i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza w zakresie: 

1) wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu 

polegającym na budowie ogrodu sensorycznego , mającego charakter poznawczo 

edukacyjny dla dzieci z dysfunkcjami narządów zmysłu: wzroku, słuchu oraz 

dysfunkcjami fizycznymi. Celem  ogrodu jest pobudzanie zmysłów i emocji poprzez 

możliwość doświadczania różnych rodzajów nawierzchni przestrzeni ryneczku 

oraz obszarów ogrodu i przyległych, w sposób nawiązujący do tradycyjnych 

nawierzchni dawnych rynków małych miasteczek. Obszar podzielony jest na cztery 

strefy : A- strefa wejścia, B- strefa ryneczku ze studnią, C-ogród sensoryczny i D- 

integracyjny plac zabaw dla dzieci . 
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2) przedmiot umowy obejmuje również wykonanie robót w zakresie: 

- wykonania prac wstępnych, pomocniczych i zabezpieczających; 

-zabezpieczenia placu budowy; 

- wywozu materiałów z rozbiórki terenu budowy; 

- usunięcia przeszkadzającej roślinności w miejscu wykonywania prac w tym drzew  

-wykonania robót elektrycznych    

2. Szczegółowy zakres robót i sposób ich realizacji określony jest w : 

1) projekcie budowlano-architektonicznym; 

2) projekcie budowlanym – instalacje elektryczne; 

3) harmonogramie robót stanowiącym załącznik nr 1 do umowy; 

4) kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik n 2 do umowy; 

5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  

- z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z ww. 

dokumentów. 

3. Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym , udostępnianym zwiedzającym. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem terenu budowy, uwarunkowaniami 

komunikacyjnymi i warunkami, w jakich wykonywane będą roboty związane z 

realizacją przedmiotu niniejszej umowy i w związku z tym potwierdza, że według jego 

najlepszej wiedzy w dniu podpisania niniejszej umowy zakres robót określony 

w umowie i załącznikach, obejmuje wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych – 

zgodnie z wykazem zastosowanych materiałów w kosztorysie ofertowym. Materiały 

użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. 

zm.). 

6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami.  

 

§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego nad przekazaną 

dokumentacją projektową. 

2. Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością dokumentację 

projektowo – kosztorysową pod względem kompletności.  

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy stwierdzi jakiekolwiek 

niezgodności lub błędy w przekazanej dokumentacji niezwłocznie powiadomi o tym 

fakcie Zamawiającego. 
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4. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie roboty objęte dokumentacją z należytą 

starannością. 

 

§ 3 

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, należy  

w szczególności: 

1) Wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z: 

przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej oraz 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w terminach określonych w niniejszej 

umowie, ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1332 z późn. zm.). oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów 

technicznych, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych, 

postanowieniami planu BIOZ. 

2) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji, przed zawarciem 

umowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz szczegółowego 

harmonogramu robót z podziałem na zadania (roboty ziemne, betonowe, 

konstrukcyjne, montażowe, elektryczne, wykończeniowe, nasadzenia zieleni), który 

stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy; 

3) Dostarczenie materiałów, wyrobów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadających jakościowo wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie  

z zasadami określonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

określonymi w projekcie wymaganiami projektowymi. Wykonawca ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy. 

4) Dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane 

materiały budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny być przekazane łącznie  

z dokumentacją powykonawczą, 

5) Angażowanie odpowiedniej liczby osób (w tym osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę), posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie  

do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 

umowy. Pracownicy Wykonawcy powinni wyróżniać się spośród innych osób 

jednolitym firmowym ubraniem.  

6) Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi 

pracami towarzyszącymi i poniesienie kosztów organizacji robót niezbędnych  

w celu realizacji przedmiotu umowy. 

7) Doprowadzenie mediów na plac budowy ze źródeł wskazanych przez 

Zamawiającego i ich opomiarowanie. Wykonawca zobowiązany jest do 
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zamontowania na własny koszt subliczników. Koszty opłat za zużycie mediów  

do prowadzenia robot ponosi Wykonawca. Opłata za korzystanie z mediów będzie 

rozliczana na podstawie faktur wystawianych przez Zamawiającego. 

8) Bieżące porządkowanie terenu, na którym wykonywane są prace budowlane 

(dotyczy to również dróg dojazdowych i ciągów komunikacyjnych, z których będzie 

korzystał Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich pomieszczeń na terenie 

budowy) oraz doprowadzenia go do stanu jak w chwili rozpoczęcia budowy.  

Z tytułu powyższych prac Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe. 

9) Organizacja robót w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem Muzeum 

Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec. 

10) Dojazd do placu budowy odbywał się będzie od strony ul. Lipowieckiej, samochody 

Wykonawcy opuszczające teren Muzeum będą podlegać kontroli. Przed 

opuszczeniem miejsca pracy ekipa Wykonawcy ma obowiązek poinformowania 

ochrony Muzeum o ewentualnych pracach niebezpiecznych pożarowo (cięcie 

spawanie itp.)  

11) Udostępnienie Zamawiającemu oraz organom do tego uprawnionym wstępu  

na teren robót oraz dokumentów budowy, celem oceny prawidłowości 

realizowanego zadania. 

12) Prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostępnianie jej uprawnionym organom. 

13) Wykonanie osobiście oraz na własny koszt wszystkich wymaganych prawem prób  

i badań jak również dodatkowych kontroli, prób i badań, jakich zażąda 

Zamawiający, nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie 

prób i sprawdzeń oraz zawiadomienie inspektora nadzoru o terminie ich 

przeprowadzenia. 

14) Wykonanie tablicy informacyjnej budowy. Wykonawca nie będzie umieszczał na 

ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych innych reklam i tablic 

informacyjnych bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

15) Zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 

ulegających zakryciu lub zanikających niezwłocznie po ich wykonaniu i przed 

przystąpieniem do następnych prac- z wyprzedzeniem 3 dni roboczych - pod 

rygorem dokonania odkrywek w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru, 

a następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego na własny koszt. 

16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej. 

17) Doręczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni przed końcowym odbiorem robót: 

− dokumentacji budowy, 

− dokumentacji powykonawczej, w tym atestów i certyfikatów. 
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18) Zgłoszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 

pismem do Zamawiającego, a także uczestniczenie w czynnościach odbioru  

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek oraz doprowadzenie do 

należytego stanu i porządku terenu prac. 

19) Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postępów prac oraz uwag  

i problemów jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

20) Zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji umowy. 

21) Ponoszenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody związane  

z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała 

lub śmierć osób oraz ponoszenie odpowiedzialności za wybrane metody działań  

i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

22) Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem 

umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba 

trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

23) Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.  

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 

Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas 

wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. 

 

§ 4 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia 

zawarcia umowy. 

2) Zgłoszenie rozpoczęcia robót właściwemu organowi. 

3) Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie której 

będzie realizowany przedmiot umowy. Dokumentacja stanowi własność 

Zamawiającego i może być wykorzystywana wyłącznie w celu wykonania przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4) Terminowe przystąpienie do odbioru robót budowlanych. 

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy. 
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§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 

30 października 2020 r. 

2. Końcowy odbiór robót nastąpi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia gotowości  

do odbioru. 

3. Termin przekazania placu budowy jest terminem rozpoczęcia robót. 

4. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków niezbędnych dla 

przyspieszenia tempa robót w taki sposób, aby roboty wykonane zostały  

w przewidzianym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami 

obciążają Wykonawcę chyba, że niezwłocznie uzasadni, iż termin wykonania 

przedmiotu umowy nie jest zagrożony. 

 

§ 6 

Jeżeli opóźnienie wykonania prac objętych niniejszą umową przekroczy 30 dni 

kalendarzowych Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu 

dodatkowego. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy 

kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga,  

pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.  

Za dopuszczalną formę złożenia oświadczenia uznaje się przesłanie faksu na nr ………………….. 

lub maila na adres …………………….. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone  

w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia przyczyn odstąpienia. 

 

§ 7 

Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. 1180 z późn zm.), zobowiązują się współpracować ze sobą oraz  

z innymi pracodawcami w zakresie i w celu zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy 

wszystkim pracownikom wykonującym jednocześnie pracę w tym samym miejscu pracy  

na terenie wykonywanej inwestycji.  

 

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają, że Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ................................. zł brutto (słownie 

złotych: ..................................... ......./100), wynikające z oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu  

w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót, które były zamieszczone  

w załączniku do SIWZ. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich robót 

przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania placu budowy, koszty związane 
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z odbiorami wykonywanych robót, koszty wykonania dokumentacji budowy oraz inne 

koszty wynikające z niniejszej umowy.  

3. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia uzgodniony przed 

podpisaniem umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym stanowi załącznik nr 1  

do niniejszej umowy. 

 

§ 9 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmioty odbioru będzie się odbywało 

fakturami przejściowymi na podstawie harmonogramu, o którym mowa w §8 ust. 3 

(nie częściej niż raz w miesiącu). 

2. Podstawę do rozliczenia za poszczególne etapy wymienione w ust. 1 stanowić będzie 

protokół częściowego odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika 

budowy.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może 

przekroczyć - 90% wynagrodzenia umownego. 

4. Rozliczenie całościowe inwestycji nastąpi fakturą końcową. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest pozytywny protokół odbioru robót  

z pełną dokumentacją powykonawczą. 

 

§ 10 

1. Płatnikiem faktury za przedmiot umowy będzie Zamawiający. 

2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 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. 

4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 
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bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 2. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag,  

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) 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 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. W przypadku stwierdzenia, że realizacja zadania następuje niezgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy lub niezgodnie z wydanymi pozwoleniami,  

czy też w przypadku wstrzymania przez właściwy organ nadzoru budowlanego robót 

budowlanych wchodzących w zakres, Zamawiający wstrzyma zapłatę za realizację 

zadania, do czasu złożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień oraz usunięcia 

przyczyn wstrzymujących zapłatę. O wstrzymaniu zapłaty Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę na piśmie.  

 

§ 11 

Zamawiający dokona płatności wynikającej z wystawionych faktur w ciągu 30 dni licząc  

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów. 

Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę realizacji części robót 

objętych przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom wymienionym w ofercie. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza / nie zamierza powierzyć Podwykonawcom 

realizację części robót objętych przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Podwykonawca realizuje następujący zakres prac: 

................................................................................ 
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4. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązania 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własne. 

6. Do zawarcia umów przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, postanowienia ust. 8-10 stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

8. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest,  

w trakcie realizacji zamówienia, jednakże nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia 

przekazania placu budowy, przedłożyć Zamawiającemu jej projekt.  

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni, licząc od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę 

projektu umowy o podwykonawstwo do akceptacji, nie zgłosi do niego, na piśmie 

zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą  

w zaproponowanej treści. 

10. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą na zasadach 

zaproponowanych w projekcie w szczególności gdy, postanowienia projektu umowy 

sprzeczne będą z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przewidywać 

będą terminy zapłaty wynagrodzenia dłuższe niż przewidziane przepisami prawa, 

będą sprzeczne z treścią niniejszej umowy oraz gdy Podwykonawca nie będzie 

posiadał wiedzy i doświadczenia oraz dysponował odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania powierzonego mu zakresu przedmiotu 

umowy. 

11. Umowy, o których mowa w niniejszym § muszą być zawarte w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

12. Wykonawca, w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię tej umowy. 

13. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zgłoszenia, na piśmie, w terminie 7 dni, 

licząc od dnia przedłożenia mu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane, sprzeciwu do jej treści, w przypadku niezgodności jej 

postanowień w zakresie opisanym treścią ust. 10. Brak zgłoszenia sprzeciwu przez 

Zamawiającego jest równoznaczny z akceptacją przedłożonej umowy. 
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14. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni, licząc  

od dnia jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej mowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy  

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ  

jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

15. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić  

w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 

części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na  

co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w SIWZ oraz standardom deklarowanym 

w ofercie Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

16. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy, 
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b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, 

od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

17. Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane 

przez Podwykonawcę. 

18. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy  

z dalszym Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku 

nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez 

Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 8-10 Zamawiający jest zwolniony  

z odpowiedzialności określonej w ust. 17. 

19. W sytuacji określonej w ust. 18 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci 

odmowy podpisania protokołu odbioru robót do czasu dostosowania warunków 

umów do ustaleń określonych w niniejszej umowie oraz kary umownej  

w zryczałtowanej wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek. 

20. Kserokopie umów potwierdzone za zgodność z oryginałem z Podwykonawcami 

stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

 

§ 13 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........................................., który 

zapewni stałe kierownictwo nad całością robót, w tym również wykonywanych przez 

zatrudnionych podwykonawców. 

2. Zakres czynności kierownika budowy określają przepisy ustawy Prawo budowlane. 

3. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

4. Oświadczenie stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budowy (robotami 

budowlanymi) przez kierownika budowy (robót) Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu na 3 dni przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy. 

5. W przypadku niemożności wykonywania obowiązków na budowie przez osobę 

wskazaną w ust. 1, Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez inne osoby 

posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie niższe niż osoba, która ma być 

zastąpiona. Propozycje w tym zakresie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  

do akceptacji. Zmiany te wprowadzone zostaną do umowy w formie aneksu. 

 

§ 14 

Zamawiający ustanawia koordynatora robót w osobie ………………………… który będzie czuwał 

nad wykonaniem całości robót oraz inspektora nadzoru w osobie ……………………… 
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§ 15 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu  

na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych robót 

wystąpi z winy Wykonawcy wówczas nie przysługuje mu prawo do otrzymania w tym 

zakresie wynagrodzenia. 

 

§ 16 

1. W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien być stwierdzony 

protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. W protokole należy ponadto podać przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie 

ich zabezpieczenia oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia. 

 

§ 17 

1. Strony uzgadniają, że będą stosowane następujące odbiory: 

a) odbiór częściowy, 

b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór po okresie rękojmi. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor 

nadzoru inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy przy udziale przedstawicieli 

Wykonawcy i Podwykonawców. 

3. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na przedmiot umowy na podstawie wpisu do dziennika budowy 

oświadczenia kierownika budowy. 

4. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 

5. Odbioru dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty 

zakończenia prac, zgłoszonego na piśmie przez Wykonawcę i wpisu do dziennika 

budowy dokonanego przez kierownika budowy. W pracach mogą brać udział 

przedstawiciele projektanta.  

6. Z czynności odbioru Komisja sporządza protokół, który winien zawierać wszystkie 

uwagi i ustalenia poczynione w toku odbioru. 

7. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

niezakończenia robót, niewłaściwego wykonania robót lub nieprzeprowadzenia 

wszystkich prób. 
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8. Odbiór dokumentacji powykonawczej i każdej innej dokumentacji wykonanej przez 

Wykonawcę, jeżeli wiążą się z nimi prawa autorskie, jest równoznaczny  

z przeniesieniem na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia autorskich praw 

majątkowych do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych  

w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 880 z późn. zm.). Oświadczenie o przeniesieniu autorskich 

praw majątkowych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 

 

§ 18 

1. Na poczet należytego wykonania robót objętych niniejszą umową Wykonawca przed 

podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 8 umowy. 

2. Ustala się, że: 

a) 70% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od podpisania 

protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót (tj. uznania, że zamówienie 

zostało wykonane należycie),  

b) 30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu  

po upływie okresu udzielonej rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia – najpóźniej na dzień podpisywania 

stosownego aneksu - w taki sposób aby obejmowało ono także przedłużenie terminu 

realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości.  

 

§ 19 

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę 

Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 20 

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo 

naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami. 

1) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  

w wysokości 20 % kwoty brutto, o której mowa w § 8 w razie niewykonania 

umowy.  
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2) W przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty brutto, o której mowa w § 8 umowy  

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy.  

3) W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  

lub w okresie gwarancji bądź rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty  

na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty brutto, o której 

mowa w § 8 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad 

liczonej od upływu dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 

4) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Wykonawca zobowiązuje się  

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% 

niezapłaconego, lub nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia. 

5) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmian Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 

umownej w wysokości 5.000 zł  za każdy taki przypadek.  

6) W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmian Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000 zł za każdy taki 

przypadek. 

7) W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa 14 dniowego terminu przedłożenia 

Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu  

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 

1. 

8) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdziale 2 pkt 2.6 

SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy 

stwierdzony taki przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
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na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdziale 2 pkt 2.6 

SIWZ czynności.  

9) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy, obowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 30 % wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy. 

2. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty 

księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 

14 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej.  

3. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej  

nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

4. W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.  

 

§ 21 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy dotyczących: 

1) Przedłużenia terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody,  

w następujących przypadkach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie 

terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności 

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 

robót,  

b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady 

wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

c) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 

zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu 

niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub 

nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

e) jeżeli wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne – długotrwałe upały 

lub silne mrozy, intensywne opady trwające powyżej 14 dni- 

uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych zgodnie z normami 

zaleceniami producentów wyrobów oraz Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 

f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

2) Przedłużenia terminu zakończenia robót o czas wykonania robót budowlanych 

przy zmianie technologii, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy,  

w następujących przypadkach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej 

przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji,  

a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 

prawnego na podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny  

od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie 

robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami (w tym awaria systemów zasilania 

obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie 

robót, pożar, zalanie). 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 są dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie 

zmianie cena ofertowa. 

4. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony 

dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 
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a) zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian 

organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa  

w § 13 ust. 1 i § 14 w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

c) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz 

rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń 

mających odpowiednie zastosowanie, 

d) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy związanego z zaniechaniem 

wykonania robót, zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących 

przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – również obniżenie 

wynagrodzenia Wykonawcy, 

e) w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

f) wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany 

spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – również 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana 

zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ze względu na: 

- przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej 

propozycji zmian, które w razie ich przyjęcia: przyspieszą ukończenie 

robót, obniżą koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie 

lub utrzymanie robót, poprawią sprawność lub zwiększą wartość 

ukończonych robót, w inny sposób będą korzystne dla 

Zamawiającego, 

- wprowadzenie robót zamiennych o wartości nieprzekraczającej 

wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy,  

g) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych  

w trakcie realizacji robót budowlanych, w przypadku zaistnienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem 

do realizacji prac.  

h) adekwatną zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą 

wprost z zaistniałej zmiany przepisów prawa w przypadku zmiany: 

- stawki podatku od towaru i usług, 
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- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia 

przez Wykonawcę. 

Wykonawca, który zwróci się do Zamawiającego o waloryzację wynagrodzenia zobowiązany 

jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych obliczeń mających wpływ na realizację 

zamówienia. Zasadność i poprawność przedstawionych danych zostanie zweryfikowana przez 

Zamawiającego. Kwota, o jaką zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy, nie może być 

ani niższa, ani wyższa niż wynika to ze zmiany przepisów prawa. 

 

§ 22 

1. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać je na podstawie oddzielnego zamówienia, przy czym wyliczenie wartości 

tych robót musi być oparte na cenach jednostkowych i nośnikach cenotwórczych 

(stawka za roboczogodzinę, koszty ogólne, zysk i inne narzuty) przyjętych w ofercie 

Wykonawcy dla zamówienia podstawowego. 

2. Dopuszcza się stosowanie cen jednostkowych materiałów na podstawie cen średnich 

według cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający udzielenie zamówienia 

dodatkowego. 

3. Zamówienie dodatkowe poprzedzone będzie negocjacjami pomiędzy Stronami zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 23 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości oraz rękojmi  na wykonane roboty budowlane 

na okres ………………. miesięcy, licząc od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany 

przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu  

na cel określony w umowie. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy, istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe  

po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.  
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4. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy 

odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie 

rękojmi Zamawiający może: 

a) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

c) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający bez 

dodatkowego wezwania może dokonać ich usunięcia w zastępstwie 

Wykonawcy i na jego koszt. Jeżeli wartość wykonanych prac przewyższy kwotę 

zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca 

obciążony zostanie kwotą przewyższającą to zabezpieczenie. 

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie 

nadających się do usunięcia Zamawiający może:  

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio  

do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem – odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy 

nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 

zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej 

z opóźnienia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

także po upływie terminu, o których mowa w ust. 1 niniejszego §, jeżeli reklamował 

wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego 

wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie szkodę w wyniku czynności podjętych przez 

Wykonawcę, względnie w wyniku zaniechania czynności przez Wykonawcę 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości 

poniesionej szkody. 

8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji do bezpłatnego 

usuwania zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy wynikających z 

zastosowania niewłaściwych, wadliwych materiałów lub niewłaściwego bądź 

wadliwego wykonania oraz błędnej konstrukcji. Gwarancją objęte są wady przedmiotu 

umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 

9. Strony zgodnie ustalają, że wykonawca usunie wady przedmiotu umowy - ujawnione  

w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia  

za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Do okresu usuwania wad nie wlicza 
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się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy  

to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm). W szczególnych warunkach gdy Wykonawca  

nie będzie mógł dotrzymać powyższego terminu, warunki szczegółowe naprawy ustali 

z Zamawiającym.  

10. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów  

do naprawy oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem napraw w ramach 

gwarancji i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę. 

11. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia przedmiotu umowy 

do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego przedmiotu umowy. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 9 

terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie  

w wybranej przez siebie firmie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku 

Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym  

na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią,  

a Wykonawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej nocie. 

Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane 

oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę 

trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot 

umowy. 

 

§ 24 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, gdy Wykonawca: 

a) zaprzestanie realizacji robót przewidzianych w harmonogramie tj. w sposób 

nieprzerwany nie realizuje ich przez 30 dni, 

b) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął prac lub w przypadku  

ich wstrzymania przez Zamawiającego nie podjął ich w ciągu 30 dni  

od otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiającego, 

c) wykonuje roboty wadliwie lub niezgodnie z dokumentacją projektową,  

nie reaguje na wezwania Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu 

wykonania umowy w wyznaczonym terminie, 

d) ulega likwidacji, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia, 

przekształcenia lub reorganizacji, 
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e) wydano w stosunku do Wykonawcy nakaz zajęcia majątku w zakresie 

uniemożliwiającym mu wykonanie zamówienia, 

f) złożono wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości Wykonawcy. 

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez 

złożenie oświadczenia drugiej stronie. Za dopuszczalną formę złożenia oświadczenia 

uznaje się przesłanie faksu na nr …………….. lub maila na adres…………… ……….. 

5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy zgodnie z postanowieniami ust. 1 

niniejszego § Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za usługi 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

6. Poza przypadkami określonymi w powyższych ustępach niniejszego § Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

7. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,   

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, która jest powodem odstąpienia od umowy. 

8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od odstąpienia, usunie  

z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do przejęcia  

od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy od dnia zakończenia inwentaryzacji  

i zabezpieczenia przerwanych robót.  

10. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  

nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem  

i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 

tych obiektów i urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy protokolarnie pod swój dozór terenu budowy. 

11. W związku z odstąpieniem Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, o ile straty związane  
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z nieterminowym lub niewłaściwym wykonywaniem prac, przewyższą kwotę złożoną 

przez Wykonawcę na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

§ 26 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459  

z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźń zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy 

łącznie z wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez 

polski sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 27 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona 

będzie w formie aneksu. 

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,  

2 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY. 

3. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.  

 

 

 

 

 

     WYKONAWCA:                                                                ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

 

1. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

 


