
 

UMOWA NR .….…2019 
 
zawarta w dniu ............. 2019 roku w Murowane Goślinie pomiędzy: 
 
Gminą Murowana Goślina z siedzibą w Murowanej Goślinie 62-095, przy pl. Powstańców Wielkopolskich 9, zwaną dalej „Gminą”, 
reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta i Gminy –  Dariusza Urbańskiego 
zwanym dalej Zamawiającym,  
 
a 
………………………………………………………………………………..… 

z siedzibą w ……………………………………………………………… 

wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… ,  NIP: 

…..…, o kapitale zakładowym: ……………. PLN 

reprezentowanym/reprezentowaną na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  przez: 

1. ……………………………………………., 

2. ……………………………………………., 

zwanym/zwaną dalej „wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
 
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego,  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z  2018 r. poz. 1986),  

w przedmiocie: „Budowa świetlicy w miejscowości Przebędowo - etap I”, położonej na terenie działki nr 91/28, Przebędowo, 

gm. Murowana Goślina, w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Budowa świetlicy w Przebędowie”, dokonał wyboru oferty 

Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy dotyczący budowy świetlicy w miejscowości 
Przebędowo - etap I, położonej na terenie działki nr 91/28, Przebędowo, gm. Murowana Goślina w ramach zadania 
inwestycyjnego pt.„Budowa świetlicy w Przebędowie”. 

2. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), przedmiot umowy opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV): 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zakres przedmiotu umowy w szczególności obejmuje budowę budynku świetlicy w miejscowości Przebędowo w stanie 
surowym zamkniętym, w szczególności wg robót: 

1) Roboty fundamentowe w tym: 
a) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,  
b) Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem 

urobku na odkład (kat. gruntu III),  
c) Podkłady betonowe gr. 10cm na podłożu gruntowym - beton C8/10, 
d) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli,  

 KOD CPV NAZWA 
Główny 

przedmiot 
45000000-7 Roboty budowlane 

Przedmiot 
dodatkowy 

45330000-9 Roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
45262620-3 Ściany nośne 
45262210-6 Fundamentowanie 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45262522-6 Roboty murarskie 
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
42320000-6 Roboty izolacyjne 
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e) Ławy i stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - wysokość 30cm - beton C20/25, 
f) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, 
g) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, 
h) Rdzenie żelbetowe ściany fundamentowej - beton C20/25, 
i) Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych,  
j) Ocieplenie ścian fundamentowych budynków płytami styropianowymi - płyty styropianowe typu AQUA (wodoodporne) gr. 

15cm, 
k) Zasypanie wykopów fundamentowych.  

2) Roboty murowe - ściany nośne, elementy konstrukcyjne:  
a) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych (pióro i wpust), 
b) Nadproża strunobetonowe 120x120 mm, 
c) Słupy żelbetowe - beton C20/25, 
d) Belki, podciągi i wieńce żelbetowe.  

3) Kominy:  
a) Komin jednociągowy dla paliw stałych o średnicy przewodu 18 cm - 6,6 m wysokości komina - komplet z płytą betonową 

przykrywającą, 
b) Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x12x17 cm - 6,6 m wysokości komina - komplet z 

płytą betonową przykrywającą, 
c) Wykończenie kominów ponad dachem płytami styropianowymi - styropian EPS gr. 5cm wraz z wyprawą elewacyjna z 

tynku akrylowego.  
4) Dach - konstrukcja, pokrycie:  

a) Dachy z wiązarów kratowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 12 m, 
b) Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm, 
c) Mocowanie membrany lub papy dachowej na pełnym deskowaniu, 
d) Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe, 
e) Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uszczelniającym - 78x140 
f) Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska, 
g) Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze blachodachówki- obróbki pod rynnami (pas 

podrynnowy) oraz nad rynnami (pas nadrynnowy), obróbki kominów, 
h) Rynny dachowe z tytan-cynk półokrągłe 127mm, 
i) Rury spustowe tytan-cynk o śr. 100mm,  
j) Montaż instalacji  odgromowej. 

5)  Podkłady pod posadzki.  
6)  Stolarka:  

a) Dostawa oraz montaż stolarki okiennej  drzwiowej z profili PCV, 
b) Dostawa oraz montaż stolarki tymczasowej drzwi zewnętrznych. 

7)  Instalacja k.s. podposadzkowa. 
8)  Instalacja odgromowa - otok w ławie fundamentowej. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera: 
1) dokumentacja projektowa, 
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiOR), 
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ww. dokumentami, z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień i zmian 
dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany 
standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i 
jakościowych takich samych lub lepszych niż opisane w dokumentacji projektowej, a zastosowanie ich w żaden sposób nie 
wpłynie negatyw ie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. 

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz 
niniejszą umową. 

6. W przypadku rozbieżności dotyczących jakości materiałów i standardu wykonania pomiędzy dokumentacją projektową a 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy przyjąć jakość materiałów i standard wykonania 
określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jej kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz 
oświadcza, że jest ona wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną  
i z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy budowlanego. 

8. Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wykryciu wad w dokumentacji projektowej.           
9. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do realizacji roboty budowlane nie ujęte w projekcie budowlanym lub projekcie 

wykonawczym które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, na podstawie aneksu do niniejszej umowy, 
poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 
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10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w dokumentacji 
projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy, na zasadach określonych w § 18 umowy, na podstawie 
aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

§ 2 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania z co najmniej 7–dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników 
nieruchomości przyległych do terenu budowy o utrudnionym dojeździe do tych nieruchomości i jego czasookresie.  
W przypadku, gdy w wyniku braku ww. powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione straty, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania z tytułu poniesionych strat. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu elementów z demontażu i rozbiórek przedstawiających w 
ocenie zamawiającego wartość użytkową. Pozostałe elementy z rozbiórek wykonawca musi zutylizować własnym staraniem 
i na własny koszt. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i  transportu materiału z rozbiórki, który jest przewidziany do 
powtórnego wbudowania. 

§ 3 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w zakresie realizacji przedmiotu umowy wskazane poniżej 
czynności - których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy, tj. obejmujące: 

− wykopy, 

− kierowanie pojazdami, 

− roboty murarskie, 

− roboty zbrojarskie,  

− obsługa maszyn budowlanych, 

− wykonywanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia. 

Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz 
innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; dostawcy materiałów budowlanych.  
Zamawiający wymaga, aby te osoby zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
Wykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy 
przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy /przekazania placu budowy, zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu imiennego wykazu ww. osób, o których mowa w ust. 1 powyżej wraz z określeniem 
wykonywanych przez nie czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę i 
podaniem rodzaju umowy o pracę (umowa na czas określony/ nieokreślony, wymiar etatu). Oświadczenie powinno ponadto 
zawierać:  
1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
2) datę złożenia oświadczenia,  
3) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4. O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji), Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest 
poinformować pisemnie Zamawiającego, przed wprowadzeniem pracownika na budowę.  

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 powyżej czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o 
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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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 w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych.  
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. b umowy, lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy. 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 na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności.  

7. W uzasadnionych przypadkach, nie leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności inną osobą lub osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania 
co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu umowy. 

8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w  ust. 2 i 4, Zamawiający jest uprawniony do 
naliczenia kary umownej w wysokości określonej odpowiednio w § 16 ust. 1 lit. c umowy, lub odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 
 

§ 4 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów fabrycznie nowych ,dostarczonych przez Wykonawcę, posiadających 

odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności oraz odpowiadające wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru okazać, w stosunku do 
zastosowanych materiałów dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności,  aprobatę techniczną. 

3. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów wbudowanych lub wykonania robót, jak również 
przedstawienia wyników tych badań. Koszty przedmiotowych badań ponosi Strona, której stanowisko nie zostało 
potwierdzone. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych materiałów. 

5. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć te instrukcje Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego. 

6. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania 
określonego elementu całości zamówienia, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, 
Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego. 
Zamawiający odpowie na piśmie niezwłocznie (nie dłużej jednak niż 7 dni) po otrzymaniu pisemnego zapytania od 
Wykonawcy. 

§ 5 

1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest : ………….., upr. bud. nr ………... 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osoby, wymienionej powyżej, bez zgody Wykonawcy, powiadamiając go o 

tym na piśmie. 
3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego. 
4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są 

niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót. 
5. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót zamiennych w imieniu Zamawiającego 

bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia. 
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt następujące osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu 

przedmiotu umowy: 
− kierownik budowy ……………………………. . posiadający uprawnienia budowlane …………………………….. . tel. 

…. 
7. Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy  jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje 

należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną o kwalifikacjach 
równoważnych do zmienianej osoby, w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zamawiającego. 

8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w  ust. 7 Zamawiający jest uprawniony do 
naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. d umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy. 
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§ 6 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiającego 
i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru końcowego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy. 
4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy oryginał polisy lub 

poświadczoną przez siebie „za zgodność z oryginałem” kopię polisy na ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano-
montażowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi, na 
kwotę nie niższą niż cena ofertowa (brutto) na okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że franszyza integralna 
nie jest większa niż 500,00 PLN za każde zdarzenie, wraz z potwierdzeniem uiszczenia w terminie składek 
ubezpieczeniowych, jeżeli polisa lub inny dokument ubezpieczenia przewidywały ratalną płatność składek.  

5. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 upłynął w trakcie realizacji umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę  
wymagalnych składek. 

6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający jest uprawniony do 
naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. e umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p  umowy. 

§ 7 

1. Zamawiający zobowiązany jest, w szczególności do: 
1) Przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, terenu budowy oraz dziennika budowy w terminie do 7 dni od dnia 

podpisania umowy, 
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbioru końcowego należycie 

wykonanego przedmiotu umowy,  
4) zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest, w szczególności do: 
1) protokolarnego przejęcia terenu budowy, 
2) geodezyjne wytyczenie budynku oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu prac etapu I 

inwestycji, 
3) zapewnienia kierownika budowy, 
4) urządzenia placów składowych i terenu budowy,  
5) ponoszenia kosztów zużycia mediów,  
6) ponoszenia kosztów związanych z opłatami za zajęcie pasa drogowego (nałożonymi w drodze decyzji 

administracyjnych),  
7) uzgadniania z inspektorem nadzoru – jeżeli zostanie ustanowiony lub przedstawicielem zamawiającego terminów 

odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
8) zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
9) uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich prób i badań 

technicznych, 
10) spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych, 
11) składowania materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzający przeszkód komunikacyjnych,  
12) gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,  w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach, 
13) przekazania Zamawiającemu informacji, o odpadach wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych oraz o 

sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej materii, 
14) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość 

wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. 
W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu 
wobec Zamawiającego,  

15) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór,  
16) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiającemu po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym 

przedmiotu umowy, 
17) przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbiorów, 
18) wykonania, jeżeli to będzie konieczne, tymczasowych dróg dojazdowych i montażowych,  
19) niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z tytułu realizacji przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, 
20) udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań sprawdzających poprawność 

realizowanych robót budowlanych, 
21) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych 
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podczas tych przeglądów wad. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz obszarze, który 
wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. 
Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiającego 
i trwa do dnia odbioru końcowego. 

4. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także 
pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 
Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy. 

§ 8 

Uprawnionym do reprezentowania Strony w sprawach związanych z realizacją umowy są: 
1) ze  strony Zamawiającego:………………………………………. nr telefonu………………… faksu…………………, adres 

mailowy ……………………………………. 
2) ze  strony Wykonawcy………………………………………. nr telefonu………………… faksu…………………, adres mailowy 

……………………………………. 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot  umowy w terminie do dnia 31 października 2019r.  
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

§ 10 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 
………………..…….… PLN brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w czasie trwania 
umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do  kompletnego 
wykonania przedmiotu umowy.  

3. Cenę poszczególnych elementów robót określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do umowy. Załączony kosztorys 
ofertowy nie określa zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, ale służy jedynie do obliczenia należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części 
przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych. 

4. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w 
jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego wykonawca nie może 
również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej innej 
czynności prawnej rodzącej taki skutek. 

§ 11 

1. Fakturowanie nastąpi: 
1) fakturami częściowymi, wystawianymi maksymalnie jeden raz w miesiącu, na podstawie protokołów odbioru 

częściowego robót, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, 
2) fakturą końcową, o wartości co najmniej 10% wynagrodzenia umownego brutto, wystawioną po dokonaniu odbioru 

końcowego wykonania umowy. 
2. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę częściową dopiero po podpisaniu, bez zastrzeżeń częściowego protokołu odbioru 

robót.  
3. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę końcową dopiero po podpisaniu, bez zastrzeżeń, bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego robót przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 
4. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, do faktury wystawionej przez Wykonawcę 

należy załączyć zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur 
będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę firmy/imię i nazwisko 
podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót budowlanych, wartość 
do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom 
wykazanym w  zestawieniu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia lub cesję należności na rzecz podwykonawcy. Przez podwykonawcę należy rozumieć podwykonawców i 
dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, którzy zawarli z Wykonawcą zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 1, ust. 2, ust., faktura zostanie zwrócona Wykonawcy, bez obowiązku 
po stronie Zamawiającego zapłaty odsetek za okres w którym Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz  
z wystawioną fakturą. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami 
określonymi ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy. 
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7. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym. 
8. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu umowy, będzie wypłacone na rachunek bankowy Wykonawcy 

podany na fakturze. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, np. z tytułu kar umownych, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 12 

1. Poprzez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę: 
1) zawartą w formie pisemnej o charakterze odpłatnym,  
2) której przedmiotem są roboty budowlane/dostawy/usługi stanowiące część przedmiotu umowy,  
3) zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy oraz dalszego 

podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.  
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za wyjątkiem robót budowlanych 

(części zamówienia), które zamierza powierzyć podwykonawcom. 
4. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane 

przy udziale podwykonawcy. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu 
jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmianę. 

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane oraz jej zmianę, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptacje 
umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian 
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany, jeżeli: 
1) termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie, 
2) nie określono zakresu robót powierzonego podwykonawcy oraz nie określono części dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych umową, 
3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo jest dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej, 

4) umowa przewiduje zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części świadczenia objętej umową 
o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia należnego samemu Wykonawcy za tę część przedmiotu umowy, 
wynikająca z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy, 

5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady, będzie krótszy od 
okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego lub nie odpowiada zakresowi 
odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa lub usługa oraz jej zmiana, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5 % wartości brutto umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000 zł.  W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej jest dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. 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. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na 
fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy. 
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12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, 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. 

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

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości złożenia w formie pisemnej 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 11 powyżej oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 powyżej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz nalicza  karę umowną zgodnie  
z  § 16 ust. 1 lit. j umowy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części 
przekazanej bezpośrednio podwykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

17. Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 14, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca i naliczenia kary 
umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy. 

18. Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy  bez akceptacji umowy lub  pomimo sprzeciwu Zamawiającego, 
uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność 
Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę. 

19. Wykonawca oświadcza, że ……………………………………………………………………. (nazwa podmiotu  na zasoby 
którego Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa), będzie realizował przedmiot umowy 
w zakresie ……………………………….…………….. (w jakim było deklarowane wykonanie przedmiotu umowy na użytek 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).  

20. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca,  o ile są już znane, podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług lub dostaw.  

21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

22. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie trwania umowy, 
Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

§ 13 

1. Strony postanawiają, że w toku realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą następujące odbiory: 
1) odbiory częściowe – wykonywane nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym, 
2) odbiór końcowy (ostateczny) całego przedmiotu umowy, 
3) odbiór gwarancyjny – dokonywany w okresie ostatniego miesiąca obowiązywania gwarancji jakości przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót, objętych odbiorem częściowym, w formie pisemnej. 
Potwierdzenie tego zgłoszenia lub brak ustosunkowania się inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych 
od daty dokonania zgłoszenia, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru częściowego na dzień zgłoszenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robót przed 
ustalonym terminem odbioru lub nie zgłoszenia robót do odbioru inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać odkrycia 
robót. W tym przypadku koszty odkrycia, a także ponownego wykonania robót poniesie Wykonawca. 

4. Rozpoczęcie odbioru częściowego nastąpi w terminie 4 dni roboczych od osiągnięcia gotowości do odbioru. Nie przystąpienie 
przez Zamawiającego do odbioru w ustalonym terminie jest równoznaczne z przyjęciem robót objętych odbiorem bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego. 
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5. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania zamawiającego 
oraz właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie przez 
zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,  wykonawca 
upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym 
fakcie zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje 
roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie Zamawiającego lub właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego 
zobowiązany jest na koszt własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego. 

7. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie 
protokołu odbioru robót podpisanego przez właściwego inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. 

8. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na 
przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego 
faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości 
do ich odbioru.  

9. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i 
sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym 
udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

11. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał 
przedmiot Umowy. 

12. Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający 
wyznacza termin rozpoczęcia procesu odbioru końcowego.  

13. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 
1) wypełniony dziennik budowy, w którym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakończenie wszystkich robót 

budowlanych,   
2) wypełniony dziennik budowy, w którym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakończenie wszystkich robót 

budowlanych,   
3) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez 

kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem 
map przekazanym do PODGiK, wraz z dowodem złożenia go w PODGiK, 

4) świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty  
i materiały i urządzenia, 

5) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy o odpadach, 
6) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na 

zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy, 
7) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań, sprawdzeń oraz 

protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem – jeżeli dotyczy, 
8) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, 

obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie 
korzystania - ulicy, sąsiednich nieruchomości, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych z projektem 
budowlanym - w przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych. 

9) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na 
zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy, 

10) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań, sprawdzeń oraz 
protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem – jeżeli dotyczy, 

11) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, 
obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie 
korzystania - ulicy, sąsiednich nieruchomości, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych z projektem 
budowlanym - dotyczy zakończenia wszystkich robót budowlanych etapu I inwestycji. 

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady  skutkuje nieważnością zawiadomienia o gotowości do odbioru 
końcowego. 

14. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do odbioru końcowego.  
15. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do 

odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu 
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór i: 
1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać 
przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 
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b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,  

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może: 
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód 

nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub 
b) dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad lub przeprowadzenia prób  i sprawdzeń, uwzględniających 

techniczną złożoność , a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 
16. Komisja sporządza Protokoły Odbioru robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania 

końcowych rozliczeń Stron. 
17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin 

i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru 
końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

18. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie 
odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia.  

19. Z czynności odbioru usunięcia wad Wykonawca sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.  
20. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt 

Wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy a także potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca 
wyraża zgodę. 

21. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.  

22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:  
1) na 14 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i  
2) na 14 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 

23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas 
zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

24.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości.  

25. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego 
terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. 

26. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 14 dni 
roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi, w celu oceny robót związanych z 
usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.  

27. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

28. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji 
jakości.  

29. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, w celu 
potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z 
Umowy.  

30. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru ostatecznego. 
31. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których mowa w pkt 29, co skutkuje 

niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający 
przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający 
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 
 

§ 14 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres ….. 

miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeks Cywilnym. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wbudowane/zamontowane urządzenia, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji 

jakości na okres ……. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót. 
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji 

zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. Usunięcie Wad następuje 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował 
wadę przed upływem tego terminu.  
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5. Zamawiający zgłasza wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia 
wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający 
jednostronnie określa sposób usunięcia wady. 

6. W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 21 dni od dnia 
zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony - jeżeli strony nie uzgodnią 
terminu usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie  usuwania wady. 
8. Realizacja pozostałych uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu 

Cywilnego. 
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował 

wadę przed upływem tego terminu.  
10. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w § 581 

Kodeksu Cywilnego. 
11. Warunki gwarancji: 

1) Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek 
konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne 
użytkowanie wykonanego przedmiotu zamówienia, 

2) w okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji 
zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta, 

3) w okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 14 dni od dnia 
zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie, w terminie uzgodnionym przez strony - jeżeli strony nie uzgodnią 
terminu usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadę,  

4) uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu, w przypadku 
konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt Wykonawcy, 

5) Zamawiający wyznaczy ostateczny przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawiciela Wykonawcy przed upływem 
okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie, o terminie przeglądu gwarancyjnego zamawiający poinformuje 
Wykonawcę z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. 

12. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady stwierdzonej w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji lub 
usunięcia tej wady w sposób nienależyty,  Zamawiający ma prawo zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania 
wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania należności, powstałych tytułem nie usunięcia przez 
Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

§ 15 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
brutto określonej w § 10 ust. 1, co stanowi............................PLN (słownie: ....................................................).            

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 
służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa 
w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

6. Zamawiający zwraca wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy na następujących 
warunkach: 
1) 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni po odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy, 
2) pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie  roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji. 

Zabezpieczenie to zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 
7. W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo pokryć koszty doprowadzenia do należytego 

wykonania umowy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę 
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8. Wykorzystując zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach umownych, Zamawiający ma prawo wykorzystać 
także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie należytego wykonania umowy było 
przechowywane. 

9. Zamawiający wykorzysta zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w szczególności w przypadkach, gdy Wykonawca: 
1) nie wykona robót objętych przedmiotem umowy, 
2) nienależycie wykona przedmiot umowy, 
3) nie usunie w terminie wad, 
4) nie naprawi wyrządzonej wadą szkody, 
5) nie przystąpi do usuwania szkody, 
6) nie zwróci Zamawiającemu kosztów usunięcia wad oraz nie naprawi powstałej stąd szkody. 

10. Zamawiający może skorzystać z uprawnienia określonego powyżej w ust.9 po upływie 7 dni roboczych od dnia wezwania 
Wykonawcy do usunięcia naruszenia stosunku zobowiązaniowego wiążącego strony. 

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten 
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, Zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której 
mowa wyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 16 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kary umownej, w 
następujących przypadkach i wysokościach: 
a) za niewykonanie przedmiotu umowy wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 

umowy, 
b) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 5.000 PLN za każdy 

stwierdzony przypadek,  
c) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, którym mowa w § 3 ust. 3 i 5  umowy, w wysokości 500 PLN za 

każdy dzień opóźnienia, 
d) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 7  umowy, w wysokości 5.000 PLN za każdy 

stwierdzony przypadek,  
e) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 4 umowy, w wysokości 500 PLN za każdy 

dzień opóźnienia,  
f) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 1 

umowy, w wysokości  0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
g) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 1 

umowy, w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
h) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 1 

umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
i) w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zasadami 

określonymi w § 12 umowy, w wysokości 1.000 PLN za każdy stwierdzony przypadek, 
j) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy, 

k) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w 
wysokości 0,2 % nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia, 

l) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000 PLN za każdy stwierdzony przypadek,  

m) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, w wysokości 1.000 PLN za każdy stwierdzony przypadek, 

n) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin ten jest 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, w wysokości 500 PLN za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty, 

o) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancji w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od 
upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie, 

p) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 1- 2 umowy. 
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3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku 
uchybienia przez Wykonawcę temu terminowi, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej  
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość 
kar umownych. 

§ 17 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli  Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im wynagrodzenia, 
lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sumę większa niż 5% 
wartości brutto umowy określonej  w § 10 ust. 1 umowy, 

2. Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 8 niniejszego paragrafu zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 20 dni od 
powzięcia wiadomości o gdy poniżej wskazanych okolicznościach: 

1) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie firmy 
Wykonawcy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, 
3) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków umowy nie 

wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności,  gdy wykonuje 
roboty z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody, 

4) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni, 
5) gdy wartość nałożonych na Wykonawcę kar umownych przekroczy 20 % wartości brutto umowy określonej  w § 10 ust. 

1 umowy. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie  w formie pisemnej wraz z podaniem 
uzasadnienia. 

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale zamawiającego sporządza w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, 
protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji stanowi podstawę do 
ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę  w powyższym terminie do inwentaryzacji 
robót, Zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót na koszt Wykonawcy. W sytuacji gdy 
odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca sporządza 
wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót 
nieobjętych umową, w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

5. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym.  
6. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania 
w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  

7. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  z okoliczności wskazanej w art. 145a 
ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania części umowy. 

8. 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,  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 18 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy: 
1) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności wykonania części robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy, w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy 
oraz obniżenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o wartość tej części przedmiotu umowy ustaloną na 
podstawie kosztorysu ofertowego, Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do 
odszkodowania, 

2) w zakresie dotyczącym zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku stwierdzenia konieczności: 
a) zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy wykorzystanie 

materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót stanie się niemożliwe, bądź w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu, 
urządzeń lub technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu zamówienia, 

b) zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż 
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
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umowy lub w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w 
dokumentacji projektowej, 

3) w zakresie dotyczącym zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy - w takim przypadku Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż 
wymagania stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku 
którego została zawarta niniejsza umowa,  

4) w zakresie dotyczącym zmiany osoby wykonującej - w zakresie realizacji przedmiotu umowy - czynności robotnika 
opisane w przedmiarze robót – zatrudnionej na umowę o pracę, w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba została zatrudniona na umowę o pracę w takim samym wymiarze 
czasu pracy jak osoba zastępowana, 

5) w zakresie dotyczącym zagrożenia dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana 
spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami 
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu 
wykonania w przypadku: 
a) wstrzymania realizacji umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

b) konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność usunięcie 
wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania, 

c) wystąpienia zwłoki Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, 

d) opóźnienia w dokonaniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

e) warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych lub  przeprowadzenie prób i 
sprawdzeń, 

f) z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego, 

g) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę np. odkrycie niewypałów 
i niewybuchów, zagrożenie wybuchem;  

h) będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez 
Wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy 
administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.; 

i) zlecenia wykonania dodatkowych robót budowlanych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji robót 
objętych niniejszą umową. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może być 
przedłużony o czas trwania tych okoliczności, 

6) w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku: 
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
b) konieczności wykonania robót zamiennych,  o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, 

które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy 
stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen 
jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy –  
w  przypadku braku właściwych cen Wykonawca kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny materiałów wg cen 
zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy 
sprzętu ustalone wg obowiązujących baz cenowych (np. ORGBUD/SECOCENBUDU),  

c) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień 
publicznych (jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy). W takiej 
sytuacji, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego, dotyczącego 
wykonania robót dodatkowych. Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania wysokości zaproponowanego 
wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe, 

d) obniżenia wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest 
korzystna dla Zamawiającego, 

7) w zakresie dotyczącym zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu robót budowlanych, które Wykonawca będzie 
wykonywał za pomocą podwykonawców, 

8) w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca, podmiot  lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza 
umowa. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

  



Oznaczenie sprawy: ZP.271.11.2019  Strona 15 z 15 

§ 19 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek 
wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby 
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie 
czynności, o której mowa w pkt 1. powyżej, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z 
posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 1. powyżej. dopóki Wykonawca nie przedstawi 
dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków 
objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.                                                                                       

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem 
Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 20 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Prawa zamówień publicznych, 

Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego. 
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla  Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Adresy do doręczeń:  

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina. 

Wykonawca: …………………………………………………………… 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło finansowania przedmiotu niniejszej umowy wg klasyfikacji budżetowej tj. dział 921, rozdział 92109, § 6050 w ramach 
zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy w Przebędowie” – kwota brutto ……………………….. zł (słownie: 
……………………………….) 


