
 
 

 
Za cznik nr 7 do SIWZ 

 
UMOWA NR …………………… 

PROJEKT 
 
W dniu ………………………. 2020 roku w Barlinku, pomi dzy: 
Stowarzyszeniem Pomocy Niepe nosprawnym BRATEK, maj  sw  siedzib  przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek, NIP: 597-161-16-48  reprezentowanym przez: 
Zofi  G ga o – Prezesa Zarz du 
Zwanym w dalszej cz ci umowy Zamawiaj cym 
a 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Zwanym dalej Wykonawc  
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zosta a zawarta umowa 
nast puj cej tre ci: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiaj cy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nast puj ce zadanie: Budowa 
budynku Szko y Przysposabiaj cej do Pracy. Etap II – doko czenie budowy, w zakresie 
szczegó owo okre lonym w nast puj cych za cznikach do Umowy: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 
2) Projekt budowlany (cz  opisowa i rysunkowa); 
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
4) Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………... 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje doko czenie budowy budynku nowej szko y. 
3. W ramach etapu I budowy wykonano budynek o zwartej bryle przykryty dachem p askim o 

nachyleniu technologicznym 3% wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek ma nast puj ce 
parametry:  
Obiekt dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. 
Pokrycie dachu – papa. 
Wymiary budynku: 30,80 x 16,85 m. 
Wykonanie w technologii tradycyjnej. Budynek murowany. Strop elbetowy z p yt kana owych 
SPK, strunobeton. 
Powierzchnia zabudowy budynku: 397,30m2. 
Powierzchnia ca kowita: 667,11 m2. 
Kubatura: 2.136,00 m3. 
Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 0 podziemnych. 
Wysoko  budynku: 7,63 m – budynek niski. 
W budynku przewidziano instalacj  wodno-kanalizacyjn , instalacj  centralnego ogrzewania, 
instalacj  elektryczn , wentylacj  grawitacyjn  nawiewno-wywiewn  mechaniczn , klimatyzacji, 
instalacj  odgromow  oraz instalacj  teletechniczn .  

4. W ramach I etapu wykonano: 
1) w zakresie robót zewn trznych – pe en zakres robót przy czeniowych, 
2) w zakresie robót konstrukcyjnych – pe ny zakres (razem z szybem windy), 
3) pokrycie dachowe z rurami spustowymi, 
4) stolarka okienna i drzwiowa zewn trzna, 
5) elewacja – tylko ocieplenie budynku (styropian z wtopion  siatk  i zagruntowaniem), 
6) roboty wyko czeniowe w zakresie robót budowlanych – cianki dzia owe, pod a i posadzki 

na parterze, 
7) w zakresie robót instalacyjno-sanitarnych – instalacje podposadzkowe kanalizacyjne, 
8) w zakresie robót instalacyjno-sanitarnych – roboty zewn trzne – pe ny zakres, 
9) w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych – roboty zewn trzne – pe ny zakres. 



 
 

5. W ramach niniejszej umowy  nale y wykona  etap II zadania. W zwi zku z tym w stosunku do 
szczegó owego opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 1 Zamawiaj cy dokonuje 
nast puj cych uszczegó owie :  
1) Nale y wykona  przygotowanie terenu, a w tym w szczególno ci: 

a) roboty zabezpieczaj ce 
b) zabezpieczenie szklarni edukacyjnej, 
c) zabezpieczenie poletek edukacyjnych, 
d) ogrodzenie placu budowy (od strony parkingu ogrodzenie pe ne wysoko ci minimum 

2m), 
e) doprowadzenie energii na plac budowy (ok. 200m) i opomiarowanie, 
f) przygotowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na terenie Zamawiaj cego, 
g) przygotowanie dojazdu na teren budowy od strony Szpitala Barlinek Sp. z o.o. 

UWAGA! Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie zgody Szpitala Barlinek Sp. z o.o. 
na dojazd do terenu budowy przez teren szpitalny. 

h) wykonanie niezb dnych dojazdów, bram wjazdowych, doj  itp., 
i) wykonanie zaplecza budowy z w em sanitarnym opomiarowanym, 
j) pod czenie niezb dnych do funkcjonowania budowy mediów. 
Wykonawca zapewni bezkolizyjny, ci y dojazd do istniej cego budynku 
dydaktycznego oraz parkingu.  

2) W zakresie wyko czenia budynku nale y wykona  m.in. nast puj ce roboty budowlane na 
parterze: 
a) warstwy posadzkowe i izolacyjne, 
b) ciany dzia owe dodatkowe 2 szt., 
c) tynki, g adzie, malowanie, 
d) stolarka drzwiowa. 

3) W zakresie wyko czenia budynku nale y wykona  m.in. nast puj ce roboty budowlane na 
poddaszu: 
a) warstwy posadzkowe i izolacyjne, 
b) tynki, g adzie, malowanie, 
c) stolarka drzwiowa. 

4) Inne roboty budowlane: 
a) schody, 
b) elewacja, 
c) winda, 
d) zagospodarowanie terenu. 

5) W zakresie instalacji sanitarnych nale y wykona  m.in.: 
a) instalacja wody zimnej i ciep ej, 
b) roboty remontowe przygotowawcze, 
c) instalacja ppo ., 
d) zestaw hydrofobowy ppo . pompa, 
e) instalacja kanalizacyjna wewn trzna, 
f) centralne ogrzewanie, 
g) kocio /zbiornik c.w.u. na pelet/gaz, 
h) instalacja wentylacyjna, 
i) drena  opaskowy. 

6) W zakresie instalacji elektrycznych nale y wykona  m.in.: 
a) monta  tablic, 
b) WG ppo ., 
c) instalacja o wietleniowa z monta em opraw, 
d) instalacja gniazd, 
e) instalacja alarmowa i ppo . z projektem wykonawczym zaopiniowanym przez 

rzeczoznawc  ppo . 
6. Zakres robót uj tych w zamówieniu obejmuje m.in.: 

1) wykonanie pomiarów geodezyjnych; 



 
 

2) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; 
3) zabezpieczenie robót oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w uzgodnieniu z 

zarz dc  drogi oraz oznakowanie i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie 
trwania oznakowania ruchu; 

4) uzyskanie niezb dnych do prowadzenia robót budowlanych pozwole , uzgodnie  itp.; 
5) wykonanie robót budowlanych i towarzysz cych w zakresie wynikaj cym z dokumentacji 

projektowej; 
6) wykonanie bada  i sprawdze , w tym laboratoryjnych, wynikaj cych ze szczegó owych 

specyfikacji technicznych; 
7) pozyskanie i transport materia ów na miejsce budowy; 
8) pozyskanie i transport sprz tu i niezb dnych urz dze  na miejsce budowy; 
9) zagospodarowanie we w asnym zakresie lub utylizacja powsta ych w wyniku prowadzonych 

robót odpadów i ziemi. 
7. Wykonawca o wiadcza, ze dokona  wizji w terenie oraz dokona  w asnych pomiarów i oblicze  i 

nie wnosi adnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ. 
8. Wykonawca o wiadcza, e posiada niezb dn  wiedz , do wiadczenie, potencja  techniczny i 

ekonomiczny, a tak e pracowników niezb dnych do w ciwej realizacji niniejszej umowy. 
9. Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania przedmiotu umowy godnie z niniejsz  umow , SIWZ, 

dokumentacj  techniczn , ofert  z on  w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowi zuj cymi przepisami. 

10. Wykonawca o wiadcza, e przejmuje gwarancj  na roboty wykonane w I etapie szczególno ci na 
stolark , konstrukcj cian i stropów, dach na okres od terminu ostatecznego odbioru robót 
wykonanych w II etapie do terminu zako czenia gwarancji na etap I (po owa roku 2024). 

11. Wykonawca o wiadcza, e wszelkie uszkodzenia robót wykonanych w I etapie Wykonawca 
usunie na koszt w asny. 

 
§ 2 

Termin wykonania 
Strony ustalaj  nast puj ce terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 

1) rozpocz cie – od dnia podpisania umowy; 
2) zako czenie – do dnia ……………………….. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie rycza towe za wykonanie przedmiotu umowy okre lonego w § 1 wynikaj ce ze 

onej oferty przetargowej Wykonawcy wynosi: ……… z . brutto, s ownie: ……………..  
2. Wierzytelno ci wynikaj ce z niniejszej umowy nie mog  by  przedmiotem obrotu bez 

uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomi dzy stronami. 
 

§ 4 
atno ci 

1. Ca kowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nast pi po zrealizowaniu 
ca ego przedmiotu zamówienia obj tego umow . 

2. Dopuszcza si  rozliczenie za wykonane prace fakturami przej ciowymi, które b  obejmowa  
prace wykonywane w danym okresie do cznej warto ci 80 % wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 3 z nast puj cymi zastrze eniami: 
1) pierwsz  faktur  przej ciow  Wykonawca b dzie móg  wystawi  po wykonaniu i odebraniu 

robót o warto ci co najmniej 500.000 z , 
2) Wykonawca ma obowi zek wykona  i zafakturowa  do dnia 30 listopada 2020 r. roboty za 

kwot  minimum 1.650.000 z .  
3. Dokumentem stwierdzaj cym stan zaawansowania prac, stanowi cym podstaw  do wystawienia 

faktury przej ciowej, b dzie protokó  odbioru robót cz ciowych potwierdzony przez Inspektora 
nadzoru. 



 
 

4.  W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy udziale  podwykonawców (w tym 
równie  dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowi zany jest do czy  do faktury jako 
za cznik dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywa y roboty, dostawy lub us ugi 
w ramach sk adanej faktury, tj. faktury nr … z dnia…”. Wykaz ten musi zawiera  co najmniej 
nazw  podmiotu, zakres robót, dostaw lub us ug wykonanych przez dany podmiot oraz warto  
nale  danemu podmiotowi. Ogólna warto rodków nale nych poszczególnym podmiotom (w 
tym Wykonawcy) musi by  równa warto ci danej faktury. Za cznik musi by  z ony w 
oryginale i podpisany przez Wykonawc  oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców (za wyj tkiem tych, którzy ju  zako czyli realizacj  zawartych umów i 
przedstawili Zamawiaj cemu o wiadczenie potwierdzaj ce faktyczne otrzymanie zap aty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku dalszych Podwykonawców), z którymi zawarli 
umow  bez wzgl du czy wyst puj  na wykazie, czy nie oraz Inspektora Nadzoru.  

Dopuszcza si  w wyj tkowych sytuacjach, e Podwykonawcy zamiast podpisu na „Wykazie” z  
pisemne o wiadczenie potwierdzaj ce, e nale ne im kwoty z danej faktury s  prawid owe lub, e 
adna kwota nie jest im nale na. 

Brak podpisanego „Wykazu” spe niaj cego powy sze wymagania lub powy szych o wiadcze  
dzie podstaw  odmowy przyj cia faktury. 

5. Warunkiem zap aty nast pnej faktury, zawieraj cej tak e powy szy za cznik b dzie 
udokumentowanie przez Wykonawc , e Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wyst puj cy 
na za czniku z onym do poprzedniej faktury otrzymali nale ne im wynagrodzenie. Dowodem 
mo e by : pisemne o wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, e otrzyma  
nale  mu kwot , dokument bankowy potwierdzaj cy przelew rodków na konto Podwykonawcy 
lub inne tego typu dokumenty. 

6. Nie wywi zywanie si  Wykonawcy z p atno ci dla podwykonawcy(ów) skutkowa  b dzie 
wstrzymaniem danej p atno ci Wykonawcy w ca ci bez adnych konsekwencji dla 
Zamawiaj cego. 

7. Inspektor nadzoru w imieniu Zamawiaj cego dokonuje sprawdzenia poprawno ci sporz dzonych 
przez Wykonawc  rozlicze . 

8. Faktury ko cowe oraz faktury przej ciowe b  p atne w terminie do ……. dni licz c od daty jej 
dostarczenia cznie z protoko em odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiaj cego na 
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

9. Wykonawca zobowi zany jest do przed enia Zamawiaj cemu wraz z faktur  ko cow  
wiadcze  Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzaj cych faktyczne 

otrzymanie zap aty od Wykonawcy. Brak tych o wiadcze  skutkowa  b dzie wstrzymaniem w 
ca ci zap aty nale nej Wykonawcy bez adnych konsekwencji dla Zamawiaj cego 
wynikaj cych z nieterminowej zap aty wynagrodzenia nale nego Wykonawcy. 

10. Za dat  dokonania zap aty uwa a si  dat  obci enia rachunku Zamawiaj cego. 
11. Wykonawcy nie przys uguje prawo do przed enia terminu wykonania przedmiotu umowy ze 

wzgl du na okoliczno ci wstrzymania p atno ci nale no ci przez Zamawiaj cego z powodów 
okre lonych w ust. 4, 5 i 9 niniejszego paragrafu. 

12. Ewentualne odsetki wynikaj ce z nieterminowej p atno ci w stosunku do podwykonawców 
obci aj  Wykonawc .  

§ 5 
Wykonawca nie ma prawa wprowadzi  jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez 
pisemnego polecenia Zamawiaj cego. 

§ 6 
Obowi zki stron 

1. Do obowi zków Zamawiaj cego nale y: 
1) przekazanie Wykonawcy terenu robót (placu budowy); 
2) zap ata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

2. Do obowi zków Wykonawcy nale y w szczególno ci: 
1) opracowanie i przedstawienie Zamawiaj cemu do akceptacji w terminie 4 tygodni od dnia 

podpisania umowy harmonogramu realizacji robót budowlanych oraz harmonogramu p atno ci 
w uk adzie miesi cznym; 



 
 

2) opracowanie w formie uzgodnionej z Zamawiaj cym kosztorysu robót do celów 
rozliczeniowych, 

3) przej cie placu budowy i przygotowanie si  do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 
a) wyposa enie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, które s  niezb dne dla 

wykonania zadania, 
b) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które maj  

by  prowadzone roboty oraz wszelkich innych terenów i miejsc udost pnianych przez 
Zamawiaj cego, jako miejsca pracy, które mog  stanowi  cz  placu budowy, 

c) zapewnienie pe nego zabezpieczenia placów budowy, w tym pe  ochron  osób i mienia, 
a w szczególno ci zapewnienie ogrodzenia pe nego o wysoko ci minimum 2m od strony 
parkingu, 

d) uzyskanie zgody Szpitala Barlinek Sp. z o.o. na dojazd do terenu budowy przez teren 
szpitalny; 

4) zapewnienie sobie we w asnym zakresie i na w asny koszt zaplecza socjalnego oraz 
niezb dnych mediów; 

5) wykonanie wycinki i karczowania ro linno ci i drzew w niezb dnym zakresie; 
6) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem okre lonym w § 1 z materia ów 

asnych, posiadanie wszystkich urz dze  niezb dnych do realizacji przedmiotu zamówienia - 
urz dzenia i materia y powinny odpowiada  co do jako ci wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre lonym w przepisach prawa 
budowlanego; na ka de danie Zamawiaj cego lub Inspektora nadzoru Wykonawca 
obowi zany jest okaza  w stosunku do wskazanych urz dze  i materia ów certyfikat na znak 
bezpiecze stwa, deklaracj  zgodno ci z polsk  norm  lub aprobat  techniczn ; 

7) rozruch, uruchomienie wszelkich wykonanych urz dze  i instalacji oraz przeszkolenie 
obs ugi; 

8) przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, bezpiecze stwa i higieny pracy, 
bezpiecze stwa przeciwpo arowego, z zakresu ochrony rodowiska itp. oraz umo liwienie 
wst pu na plac budowy pracownikom organów pa stwowych, celem dokonania kontroli i 
udzielanie im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami; 

9) przeprowadzenie wszelkich niezb dnych dzia  celem ochrony rodowiska naturalnego na 
placu budowy i poza nim oraz unikanie szkód lub nadmiernej uci liwo ci prowadzonej 
budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikaj cych 
ze sposobu dzia ania; 

10) jako wytwarzaj cy odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikaj cych z Ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. 2019.1396) oraz Ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019.701); 

11) uzyskanie, bior c pod uwag  indywidualn  technologi  i organizacj  prac Wykonawcy 
niezb dnych do wykonania w pasie drogowym, przed rozpocz ciem tych robót, zezwolenia na 
zaj cie pasa drogowego na czas prowadzonych robót zgodnie z odpowiednimi przepisami 
prawa; 

12) niezw oczne powiadamianie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikaj cych lub 
ulegaj cych zakryciu; 

13) zabezpieczenie instalacji, urz dze  i obiektów na terenie robót i w ich bezpo rednim otoczeniu 
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich cz ci, b  maj tku Zamawiaj cego lub 
innych osób z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie maj tku do stanu 
pierwotnego; 

15) utrzymywanie placu budowy na w asny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz 
niezw ocznie usuwanie zb dnych materia ów, odpadków i mieci, urz dze  prowizorycznych 
itp.; 

16) skompletowanie i przedstawienie Zamawiaj cemu dokumentów pozwalaj cych na ocen  
prawid owego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególno ci: 
a) deklaracji zgodno ci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych 

materia ów i urz dze , 



 
 

b) wiadczenia Kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo 
budowlane, 

c) przed enie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; 
17) przekazanie Zamawiaj cemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawno ci 

jego wykonania; 
3. usuni cie po zako czeniu robót na w asny koszt wszelkich urz dze  tymczasowych, zaplecza itp. 

oraz pozostawienie ca ego placu budowy i wszystkich pomieszcze  w stanie czystym  i nadaj ce 
si  bezpo rednio do u ytkowania;. 

4. Wykonawca o wiadcza, e uzyska  informacje, jakie by y dost pne i uzna  je za wystarczaj ce co 
do: 
1) ukszta towania i natury terenu, w czaj c w to warunki podpowierzchniowe; 
2) warunków hydrologicznych i meteorologicznych; 
3) rozmiaru i charakteru robót, a tak e materia ów do wykonania i wyko czenia oraz usuni cia 

wszelkich usterek, jakie w nich mog  powsta ; 
4) rodków potrzebnych do uzyskania dost pu i zagospodarowania placu budowy; 
5) zaplanowania prac. 

5. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dzia aj cymi w jego imieniu i na jego rzecz b : 
1) Kierownik budowy/kierownik robót w bran y konstrukcyjno-budowlanej …………….... 
2) Kierownik robót w bran y instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze   elektrycznych i 

elektroenergetycznych ……………………………………….. 
3)  Kierownik robót w bran y instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  wodoci gowych 

i kanalizacyjnych ……………………………………………  
 

§ 7 
Ubezpieczenie  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpiecze stwo wszelkich dzia  na terenie budowy i ponosi 
odpowiedzialno  cywiln  za wszelkie szkody osób trzecich wynik e w zwi zku z wykonywaniem 
robót. 

2. Wykonawca zobowi zany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno ci cywilnej w 
zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia, na kwot  nie mniejsz  
ni  warto  kosztorysowa brutto zamówienia podana w ofercie przetargowej przez ca y okres 
realizacji niniejszej umowy.  

3. Na ka de wezwanie Zamawiaj cego Wykonawca jest zobowi zany do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym ni  3 dni robocze, op aconej polisy lub innego 
dokumentu potwierdzaj cego, e jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie 
prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia, na kwot  nie mniejsz  ni  
warto  kosztorysowa brutto zamówienia podana w ofercie przetargowej. 

4. Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentu, o którym mowa w ust. 3 Zamawiaj cy 
mo e uzna  jako  przyczyn  rozwi zania umowy z winy Wykonawcy. 

 
§ 8 

Wady 
1. Je eli w toku czynno ci odbioru zostan  stwierdzone wady, to Zamawiaj cemu przys uguj  

nast puj ce uprawnienia: 
1) je eli wady nadaj  si  do usuni cia, mo e: 

a) odmówi  odbioru do czasu usuni cia wad, 
b) odebra  przedmiot zamówienia z zastrze eniem, wyznaczaj c termin na usuni cie wad, a 

w przypadku jego niedotrzymania – usun  wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;  
2) je eli wady nie nadaj  si  do usuni cia, to: 

a) je eli wady umo liwiaj  u ytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiaj cy mo e obni  wynagrodzenie poprzez dokonanie potr ce  cz ci 
wynagrodzenia, korzystaj c z uprawnie  p yn cych z tytu u r kojmi za wady fizyczne 
robót, oceniaj c jako  wykonanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w 
Umowie, 



 
 

b) je eli wady uniemo liwiaj  u ytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiaj cy mo e odst pi  od Umowy z winy Wykonawcy lub da  wykonania 
przedmiotu Umowy po raz drugi. 

2. W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiaj cemu przys uguj  nast puj ce 
uprawnienia: 
1) je eli wady umo liwiaj  u ytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 

przeznaczeniem: 
a) da  usuni cia wady wyznaczaj c termin na usuni cie, a w przypadku jego 

niedotrzymania – usun  wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
b) obni  wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej 

warto ci u ytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.; 
2) je eli wady uniemo liwiaj  u ytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego cz ci zgodnie z 

przeznaczeniem: 
a) da  zwrotu zap aconego ju  wynagrodzenia i naprawienia szkody, 
b) da  bezp atnego wykonania przedmiotu umowy lub jego cz ci po raz drugi, 

zachowuj c prawo domagania si  od Wykonawcy naprawienia powsta ych szkód.  
3. O wykryciu wady Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc  bez zb dnej zw oki. 
4. Na yczenie którejkolwiek ze stron istnienie wady mo e by  potwierdzone protoko em. O dacie i 

miejscu ogl dzin, maj cych na celu okre lenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiaj cy zawiadomi 
Wykonawc  pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogl dzin.  

5. Na yczenie którejkolwiek ze stron usuni cie wad mo e by  potwierdzane protoko em. 
6. Strony mog  uzgodni  w formie pisemnej, e wady ujawnione w toku czynno ci odbioru lub w 

okresie r kojmi Zamawiaj cy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj cego z uprawnienia do obni enia wynagrodzenia, 

Zamawiaj cy wezwie Wykonawc  do zap aty, która winna by  dokonana nie pó niej ni  w 
terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba e w wezwaniu okre lono inny termin.  

 
§ 9 

Odbiory  
1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu: 

1) Wykonawca zg asza gotowo  do odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Inspektorowi Nadzoru w sposób przez niego okre lony. 

2) Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zg oszonych robót niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  
w ci gu 3 dni roboczych od daty zg oszenia gotowo ci do odbioru i potwierdza odbiór robót 
zanikaj cych i podlegaj cych zakryciu protoko em odbioru lub wpisem w dzienniku budowy. 

3) Wykonawca ma obowi zek umo liwi  Inspektorowi nadzoru sprawdzenie ka dej roboty 
budowlanej zanikaj cej lub ulegaj cej zakryciu. Je eli Inspektor nadzoru uzna odbiór robót 
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu za zb dny, jest zobowi zany powiadomi  o tym 
Wykonawc  niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w pkt 2). 

4) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru. W przypadku niezg oszenia Inspektora Nadzoru gotowo ci do 
odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed 
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowi zany odkry  lub wykona  otwory niezb dne dla 
zbadania robót, a nast pnie na w asny koszt przywróci  stan poprzedni. 

2. Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia cz ciowych rozlicze  za 
wykonane roboty budowlane: 
1) Po wykonaniu cz ci robót Wykonawca zg asza gotowo  do odbioru cz ci robót  

Inspektorowi nadzoru w sposób przez niego okre lony oraz przedstawia mu tabelaryczne 
zestawienie warto ci tych robót w uk adzie uzgodnionym z Zamawiaj cym.  

2) Wykonawca jest zobowi zany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru i Zamawiaj cemu 
protoko ów cz ciowych odbioru spisanych pomi dzy Wykonawc  a jego Podwykonawcami i 
dalszymi Podwykonawcami je li wykonywali oni roboty, których dotyczy zg aszana gotowo  
do odbioru cz ciowego. W innym przypadku Wykonawca sk ada o wiadczenie, e 



 
 

Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy nie uczestniczyli w wykonywaniu danych robót 
zg aszanych do odbioru cz ciowego.  

3) W przypadku, je eli w protoko ach spisanych pomi dzy Wykonawc  a Podwykonawcami lub 
dalszymi Podwykonawcami zawarte b  zastrze enia co do jako ci wykonanych robót 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobligowani s  do przedstawienia 
dokumentu potwierdzaj cego usuni cie stwierdzonych wad. 

4) Dokonanie odbioru cz ciowego nast puje protoko em odbioru cz ciowego sporz dzonym 
przez Wykonawc  i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, w terminie 7 dni licz c od 
dnia zg oszenia przez Wykonawc  gotowo ci odbioru, chyba, e strony ustal  inny termin. 

5) Integraln  cz  protoko u stanowi tabelaryczne zestawienie warto ci odebranych robót, o 
którym mowa w pkt 1) zweryfikowane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

3. Odbiór ko cowy robót ma na celu przekazanie Zamawiaj cemu ustalonego przedmiotu Umowy 
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nale ytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych 
prób i sprawdze . 

4. W celu dokonania odbioru ko cowego Wykonawca ma obowi zek przedstawi  Inspektorowi 
nadzoru komplet dokumentacji pozwalaj cy na ocen  prawid owego wykonania przedmiotu 
odbioru, a w szczególno ci: 
1) dziennik budowy, 
2) dokumentacj  powykonawcz  z naniesionymi zmianami na kopiach rysunków z 

zatwierdzonego projektu budowlanego – z naniesionymi adnotacjami projektanta co do 
klasyfikacji zmian (je li jest to wymagane);  

3) geodezyjn   inwentaryzacj  powykonawcz ; 
4) wiadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy 

- Prawo budowlane; 
5) deklaracje zgodno ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych 

materia ów; 
6) receptury i ustalenia technologiczne; 
7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robót, e wszystkie wyniki s  
pozytywne i ostateczne; 

8) wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodno ci itp.; 
9) niezb dne za wiadczenia, decyzje w ciwych jednostek i organów; 
10) instrukcje obs ugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty 

pozwalaj ce oceni  zgodno  zainstalowanego wyposa enia z wymaganiami SIWZ, itp. 
dokumenty.  

5. Wykonawca mo e zg osi  w formie pisemnej gotowo  do odbioru ko cowego robót po 
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru kompletu dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i której 
do czenia do zawiadomienia o zako czeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 

ytkowanie wymagaj  przepisy Prawa budowlanego.  
6. Zamawiaj cy wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ci gu 14 dni od daty 

pisemnego zg oszenia gotowo ci do odbioru.  
7. Zamawiaj cy mo e odmówi  przyst pienia do odbioru ko cowego w przypadku nie dostarczenia 

dokumentacji, o której mowa w ust. 4 lub niezatwierdzenia jej w przez Inspektora nadzoru. 
8. Zamawiaj cy ma prawo przerwa  odbiór je eli Wykonawca nie wykona  przedmiotu Umowy w 

ca ci, nie wykona  wymaganych prób i sprawdze , nie przedstawi  dokumentów, o których 
mowa w ust. 4 albo nie usun  stwierdzonych wcze niej wad. 

9. Z czynno ci ka dego odbioru sporz dza si  protokó , który powinien zawiera  w szczególno ci:  
1) okre lenie zakresu odbioru; 

      2) miejsce sporz dzenia protoko u; 
      3) dat  rozpocz cia i zako czenia czynno ci odbioru; 
      4) oznaczenie osób uczestnicz cych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczy y; 
      5) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawc  Zamawiaj cemu w trakcie odbioru; 
      6) spis ujawnionych wad i usterek; 
      7) decyzje o przyj ciu lub odmowie przyj cia przedmiotu umowy; 



 
 

      8) o wiadczenia i wyja nienia osób uczestnicz cych w odbiorze. 
10. Po dokonaniu czynno ci odbioru ko cowego i stwierdzeniu przyj cia przedmiotu umowy komisja 

podpisuje protokó  odbioru ko cowego, którego data jest terminem zako czenia robót. Protokó   
odbioru ko cowego stanowi  b dzie podstaw  do ostatecznego rozliczenia zadania.  

11. Odmowa podpisania protoko u przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowywana       
w protokole. 

12. Je eli w toku czynno ci odbioru ko cowego zostanie stwierdzone, e roboty budowlane b ce 
jego przedmiotem nie s  gotowe do odbioru z powodu ich niezako czenia, z powodu wyst pienia 
wad istotnych, uniemo liwiaj cych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub z powodu 
nieprzeprowadzenia istotnych prób i sprawdze , Zamawiaj cy mo e odmówi  odbioru. Ponowny 
termin odbioru zostanie wyznaczony zgodnie z postanowieniami ust. 6. 

13. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiaj cy 
ma prawo odst pi  od umowy z winy Wykonawcy. 

14. Je eli w toku czynno ci odbioru ko cowego zostan  stwierdzone wady Zamawiaj cy ma prawo 
wykona  czynno ci okre lone w §8 ust. 1 umowy. 

15. Strony postanawiaj , e termin usuni cia przez Wykonawc  wad stwierdzonych przy odbiorze 
ko cowym wynosi  b dzie 7 dni licz c od dnia zg oszenia wady, chyba e strony postanowi  
inaczej. 

16. Zamawiaj cy zobowi zany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 6. 

 
§ 10 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu r kojmi i gwarancji na ca y przedmiot Umowy na okres 60 

miesi cy licz c od dnia odbioru robót. 
2. Gwarancja obejmuje m.in.: 

1) przegl dy gwarancyjne zapewniaj ce bezusterkow  eksploatacj  w okresie udzielonej 
gwarancji wszelkich zabudowanych urz dze  i instalacji, 

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwi cych w przedmiocie rzeczy w momencie zako czenia 
realizacji przedmiotu umowy jak i powsta ych w okresie gwarancji, 

3) konserwacj  zabudowanych urz dze  wraz z wymian  zu ytych lub wadliwych elementów 
tych urz dze , a w sytuacji gdy nie b dzie to mo liwe dostarczenie i zamontowanie nowych 
urz dze . 

3. Koszty niezb dne do wykonywania czynno ci, o których mowa w ust. 2, to jest przegl dów 
gwarancyjnych, usuwania wad i usterek oraz koszty materia ów eksploatacyjnych niezb dnych do 
prawid owego funkcjonowania zainstalowanych urz dze  i instalacji (rzeczy) wraz z ewentualn  
ich wymian  ponosi Wykonawca.  

4. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu, urz dze  i instalacji zostan  okre lone przez 
Wykonawc  w formie instrukcji i przekazane wraz z wykazem wbudowanych urz dze  , które 
wymagaj  przegl dów serwisowych. Instrukcje Wykonawca zobowi zany jest z  najpó niej 
w dniu zg oszenia gotowo ci do odbioru ko cowego.  

5. Zasady eksploatacji i konserwacji uj te w instrukcjach mog  wynika  tylko z przepisów prawa lub 
zasad prawid owej gospodarki. W szczególno ci zasady te nie mog  ró ni  si  na niekorzy  
Zamawiaj cego od zasad okre lonych przez producentów elementów podlegaj cych gwarancji. 

6. Je eli w instrukcji nie b  zawarte wszystkie konieczne informacje, Wykonawca nie b dzie móg  
uwolni  si  od zobowi za  gwarancyjnych, powo uj c si  na zarzut eksploatacji i konserwacji 
elementów podlegaj cych gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

7. Zamawiaj cy mo e dochodzi  roszcze  z tytu u gwarancji tak e po terminie okre lonym w ust. 1, 
je eli reklamowa  wad  przed up ywem tego terminu. 

8. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i r kojmi 
Zamawiaj cemu przys uguj  uprawnienia okre lone w §9 ust. 2 niniejszej umowy. 

9. Strony postanawiaj , e termin usuni cia przez Wykonawc  wad zg oszonych w okresie gwarancji 
wynosi  b dzie 7 dni licz c od dnia zg oszenia wady, chyba e strony postanowi  inaczej. 



 
 

10. Je eli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyj tym w ust. 9, Zamawiaj cy mo e zleci  ich 
usuni cie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

11. Je eli na skutek wadliwie wykonanych robót wyst pi  zjawiska zagra aj ce bezpiecze stwu 
ruchu, a roboty zabezpieczaj ce nie zostan  podj te przez Wykonawc  niezw ocznie, to jest nie 
pó niej ni  3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiaj cy mo e zleci  ich usuni cie stronie trzeciej 
na koszt Wykonawcy. 

§ 11 
Odst pienie od umowy 

1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od umowy je eli: 
1) Wykonawca nie przyst pi  do odbioru terenu robót (placu budowy) w terminie okre lonym 

przez Zamawiaj cego; 
2) Wykonawca zaniecha  wykonywanie robót z przyczyn le cych po jego stronie na okres 

szy ni  14 dni; 
3) W przypadku okre lonym w §7 ust. 4; 
4) Wykonawca nie przestrzega terminów okre lonych w sporz dzonym i zatwierdzonym zgodnie 

z §6 ust. 2 pkt 1) harmonogramie robót; 
5) W przypadkach okre lonych w §13 ust. 2 pkt 9); 
6) W przypadku nieodebrania i nie zafakturowania przez Wykonawc  w terminie do dnia 30 

listopada 2020 r. robót na warto  co najmniej 1.650.000 z . 
7) Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od umowy gdy wyst pi istotna zmiana 

okoliczno ci powoduj ca, e wykonanie przedmiotu umowy nie le y w interesie publicznym, 
czego nie mo na by o przewidzie  w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamówie  
publicznych) - odst pienie od umowy w takim przypadku mo e nast pi  w terminie 30 dni od 
dnia powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach. W takim przypadku Wykonawca 
mo e da  wy cznie wynagrodzenia nale nego z tytu u wykonania cz ci przedmiotu 
umowy. 

2. Odst pienie Zamawiaj cego z przyczyn podanych w ust. 1 od pkt 1) do pkt 6) traktowane b dzie 
jak odst pienie z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy w szczególno ci, je eli Zamawiaj cy 
zawiadomi Wykonawc , i  wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno ci nie 

dzie móg  spe ni  zobowi za  umownych wobec Wykonawcy.  
4. Odst pienie od umowy przez Wykonawc  powinno nast pi  w formie pisemnej w terminie 30 dni 

od dnia powzi cia wiadomo ci o okoliczno ciach, o których mowa w ust. 3 i musi zawiera  
uzasadnienie.  

5. W razie odst pienia od umowy, Wykonawc  i Zamawiaj cego obci aj  nast puj ce obowi zki 
szczegó owe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nast pi o odst pienie od umowy lub przerwanie robót;  
2) Wykonawca sporz dzi wykaz tych materia ów, które nie mog  by  wykorzystane przez 

Wykonawc  do realizacji innych robót nie obj tych umow , je eli odst pienie od umowy 
nast pi o z przyczyn niezale nych od niego; 

3) Wykonawca zg osi Zamawiaj cemu w formie pisemnej danie dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczaj cych, je eli odst pienie od umowy nast pi o z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada; 

4) w terminie 14 dni od daty zg oszenia Wykonawca przy udziale Zamawiaj cego sporz dzi 
protokó  inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem zamiennym wed ug stanu na dzie  
odst pienia; protokó  inwentaryzacji robót w toku stanowi  b dzie podstaw  do wystawienia 
faktury przez Wykonawc . 

§ 12 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca mo e powierzy  wykonywanie cz ci zamówienia podwykonawcom, za wyj tkiem 
robót zastrze onych do osobistego wykonania zgodnie z rozdz. VII ust. 1 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, na nast puj cych zasadach: 



 
 

1) Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, aby 
przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty budowlane, 
przedstawiony zosta  projekt tej umowy, a tak e projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca s  zobowi zani do czy  zgod  Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre ci zgodnej z projektem umowy. 

2) Zamawiaj cy w terminie 14 dni od daty przed enia projektu umowy  o podwykonawstwo, 
której przedmiotem s  roboty budowlane, b dzie mia  prawo wniesienia w formie pisemnej 
zastrze  do projektu umowy o podwykonawstwo, a tak e projektu jej zmiany. Je eli w 
ci gu 14 dni Zamawiaj cy nie wniesie zastrze , uwa  si  b dzie za jego zaakceptowanie. 

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca b dzie zobowi zany do przed enia 
ka dorazowo Zamawiaj cemu potwierdzonej za zgodno  z orygina em kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty budowlane oraz kopii zmiany do 
umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Po wiadczenia za zgodno  z orygina em mo e 
dokona  przedk adaj cy. 

4) Zamawiaj cy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem s  roboty budowlane, b dzie mia  prawo wniesienia w formie pisemnej 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespe niaj cej wymaga  okre lonych w ust. 2, 
wzywaj c Wykonawc  do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany 
umowy powoduje, e umowa o podwykonawstwo zawarta zosta a bez zgody Zamawiaj cego 
w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego. Je eli w ci gu 7 dni Zamawiaj cy nie wniesie 
sprzeciwu do umowy, uwa  si  b dzie za ich akceptacj . 

5) W przypadku dostaw lub us ug przy zamówieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 
143b ust. 8 ustawy Pzp. 

6) W przypadku dostaw lub us ug, przy których zwyczajowo nie sporz dza si  szczegó owych 
umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) Wykonawca b dzie zobowi zany do przed enia 
ka dorazowo Zamawiaj cemu potwierdzonej za zgodno  z orygina em kopii zawartego 
zamówienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia. 

2. Umowa o podwykonawstwo zawarta pomi dzy Wykonawc , a podwykonawc  lub dalszym 
Podwykonawc  musi spe nia  co najmniej poni sze uwarunkowania: 
1) umowa wymaga formy pisemnej; 
2) terminy zap aty nale no ci nie mog  by  d sze ni  30 dni od daty dostarczenia faktury 

Wykonawcy lub podwykonawcy; 
3) wysoko ci kar umownych nie mog  by  wy sze ni  kary umowne zastosowane w umowie 

zawartej pomi dzy Wykonawc , a Zamawiaj cym; 
4) umowa musi okre la  szczegó owe zasady odbioru wykonanych robót; 
5) umowa musi okre la  zasady odpowiedzialno ci z tytu u wymaganej gwarancji i r kojmi za 

wady. 
3. Zap ata nale nego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nast pi po 

przed eniu dowodów zap aty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiaj cego. 

4. W przypadku bezzasadnego uchylania si  od obowi zku zap aty przez Wykonawc , 
podwykonawc  lub dalszego podwykonawc , Zamawiaj cy dokona zap aty bezpo rednio na 
rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawar  zaakceptowan  przez 
Zamawiaj cego umow  o podwykonawstwo. 

5. Przed dokonaniem bezpo redniej zap aty na rachunek podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, Zamawiaj cy poinformuje Wykonawc  o powodach b cych podstaw  
bezpo redniej zap aty. 

6. Czynno , o której mowa w ust. 4 nie b dzie mia a miejsca, je eli Wykonawca w formie pisemnej 
w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zap aty, wniesie umotywowane 
uwagi dotycz ce zasadno ci niedokonania zap aty. 

7. W przypadku zg oszenia przez Wykonawc  uwag dotycz cych zasadno ci niedokonania zap aty 
dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiaj cy mo e: 
1) nie dokona  bezpo redniej zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, je eli Wykonawca wyka e niezasadno  takiej zap aty; 



 
 

albo, 
2)  do depozytu s dowego kwot  na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku zaistnienia w tpliwo ci Zamawiaj cego co do wysoko ci 
nale nej zap aty lub podmiotu, któremu p atno  si  nale y; 

albo, 
3) dokona  zap aty bezpo rednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

który zawar  zaakceptowan  przez Zamawiaj cego umow  o podwykonawstwo, je eli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyka e zasadno  takiej zap aty. 

8. W przypadku dokonania bezpo redniej zap aty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
który zawar  zaakceptowan  przez Zamawiaj cego umow  o podwykonawstwo, Zamawiaj cy 
potr ca kwot  wyp aconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale nego Wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  za efekty robót podwykonawcy zatrudnionego przez 
Wykonawc , wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikaj ce z jego pracy oraz szkody zwi zane 
z jego prac , poniesione przez Zamawiaj cego oraz osoby trzecie. 

10. Do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszym podwykonawc  maj  odpowiednio 
zastosowanie zasady dotycz ce podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie. 

 
§ 13 
Kary 

1. Strony postanawiaj , e form  odszkodowania za niewykonanie lub nienale yte wykonanie 
umowy b  kary umowne. 

2. Zamawiaj cy mo e da  zap acenia przez Wykonawc  kar umownych z nast puj cych tytu ów: 
1) zw oki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysoko ci 1.000,00 z  (tysi c z otych) za ka dy 

dzie  zw oki licz c od terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy; 
2) odst pienia od umowy z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy - w wysoko ci 20 % 

wynagrodzenia brutto, okre lonego w § 3 umowy; 
3) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do 

wykonywania robót w wysoko ci 5.000,00 z  (pi  tysi cy z otych) za ka dy potwierdzony 
przypadek; 

4) niezastosowania si  Wykonawcy do postanowie  §5 – 5.000,00 z  (pi  tysi cy z otych) za 
ka dy stwierdzony przypadek; 

5) braku zap aty lub nieterminowej zap aty wynagrodzenia nale nego Podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysoko ci 1.000,00 z  (jeden tysi c z otych) za ka dy 
stwierdzony przypadek; 

6) nieprzed enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko ci 1.000,00 z  (jeden tysi c z otych) 

za ka dy stwierdzony przypadek; 
7) nieprzed enia po wiadczonej za zgodno  z orygina em kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem s  roboty budowlane lub jej zmiany w wysoko ci 1.000,00 z  (jeden tysi c 
otych) za ka dy stwierdzony przypadek; 

8) nieprzed enia po wiadczonej za zgodno  z orygina em kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem s  dostawy lub us ugi o których mowa w §12 ust. 1 pkt 
5) i 6), w wysoko ci 1.000,00 z  (jeden tysi c z otych) za ka dy stwierdzony przypadek; 

9) w przypadkach, o których mowa w punkcie 6), 7) i 8) niezale nie od naliczonej kary 
Wykonawca zobowi zany jest do niezw ocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa 
zgodnie z regulacjami zawartymi w §12 pod rygorem odst pienia od umowy z przyczyn 
le cych po stronie Wykonawcy; 

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zap aty w wysoko ci 1.000,00 
 (jeden tysi c z otych) za ka dy stwierdzony przypadek; 

11) zw oki w usuni ciu wady stwierdzonej w czasie obowi zywania gwarancji – w wysoko ci 
300,00 z  (trzysta z otych) za ka dy dzie  zw oki licz c od terminu okre lonego zgodnie z §10 
ust. 9; 



 
 

12) za nieprzedstawienie najpó niej w dniu przekazania placu budowy wykazu osób 
oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z o wiadczeniem, e s  one zatrudnione na 
podstawie umowy o prac  – w wysoko ci 500,00 z  (pi set z otych) za ka dy dzie  zw oki; 

13) za nie dotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiaj cego na dostarczenie dowodów 
potwierdzaj cych zatrudnienie osób na umow  o prac  – w wysoko ci 500,00 z  (pi set 

otych) za ka dy dzie  zw oki; 
14) za nieprzed enie w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy harmonogramu realizacji 

robót budowlanych oraz harmonogramu p atno ci – w wysoko ci 300,00 z  (trzysta z otych) 
za ka dy dzie  zw oki. 

3. Wykonawca o wiadcza, i  upowa nia Zamawiaj cego do potr cenia z nale nego mu 
wynagrodzenia kar umownych i innych p atno ci naliczonych przez Zamawiaj cego. 

4. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy kary umowne z tytu u odst pienia od umowy z przyczyn 
le cych po stronie Zamawiaj cego - w wysoko ci 20 % wynagrodzenia brutto, okre lonego w § 3 
ust. 1 umowy. 

5. W przypadku nie wykonania lub nienale ytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaj , e 
Zamawiaj cy na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zast pczego 
wykonania robót budowlanych oraz usuni cia wad i usterek bez konieczno ci ubiegania si  o 
czyj kolwiek zgod  na dokonanie tych czynno ci. 

6. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej 
szkody. 

7. Dochodzenie kar umownych z tytu u opó nienia, ustalone za ka dy dzie  opó nienia, staje si  
wymagalne: 
1) za pierwszy rozpocz ty dzie  opó nienia – z pocz tkiem tego dnia; 
2) za ka dy nast pny dzie  opó nienia - odpowiednio z pocz tkiem ka dego nast pnego dnia. 

 
§ 14 

Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy 
1. Wykonawca najpó niej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nale ytego wykonania 

umowy w wysoko ci 5% kwoty wynagrodzenia okre lonego w §3 ust. 1. 
2. W ramach wniesionego zabezpieczenia kwota, o której mowa w ust. 1. b dzie stanowi a 

zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota 
pozostawiona jako zabezpieczenie roszcze  z tytu u r kojmi za wady lub gwarancji jako ci b dzie 
stanowi a 30 % wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca ma obowi zek utrzymania zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy przez ca y 
okres obowi zywania umowy.  

4. Zwrot poszczególnych cz ci zabezpieczenia nast pi w terminach: 
1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robót; 
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpó niej w 15 dniu po up ywie okresu r kojmi za wady. 

  
§ 15 

Adres siedziby 
W przypadku osób fizycznych i spó ek osób fizycznych: 
1. Wykonawca o wiadcza, e siedziba przedsi biorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania z 

zamiarem pobytu sta ego. 
2. Wykonawca zobowi zuje si  do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W 

przypadku uchybienia temu obowi zkowi, ka  przesy  przes an  przez Zamawiaj cego na 
ostatni, znany Zamawiaj cemu adres, uwa a si  za dor czon . 

lub 
1. Wykonawca podaje aktualny adres zamieszkania: ………………………………………… 
2. Wykonawca zobowi zuje si  do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W 

przypadku uchybienia temu obowi zkowi, ka  przesy  przes an  przez Zamawiaj cego na 
ostatni, znany Zamawiaj cemu adres, uwa a si  za dor czon . 

 
 



 
 

§ 16 
Zmiany do umowy 

1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówie  publicznych Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  
zmiany istotnych postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedn  z 
okoliczno ci wymienionych poni ej: 
1) zmiany b ce nast pstwem okoliczno ci le cych po stronie Zamawiaj cego                          

w szczególno ci wstrzymanie robót przez Zamawiaj cego; 
2) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwole , uzgodnie  z przyczyn niezawinionych przez wykonawc ; 
3) konieczno  usuni cia b dów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
4) wyst pienie niesprzyjaj cych warunków atmosferycznych, które mog  spowodowa  obni enie 

jako ci wykonywanych robót lub te  uniemo liwiaj  wykonanie robót zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany umowy jest rzetelne 
udokumentowanie przez Wykonawc , i  pozosta e do wykonania roboty nie mog y by  
zrealizowane ze wzgl dów technologicznych wcze niej przy sprzyjaj cych warunkach 
atmosferycznych. Zamawiaj cy rozumie przez „nie sprzyjaj ce warunki atmosferyczne” 
warunki przy których nie jest dopuszczone wykonywanie robót opisanych w Specyfikacjach 
Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi;  

5) wyst pienie innych okoliczno ci niezale nych od Wykonawcy; 
6) pojawienie si  na rynku materia ów i urz dze  nowszej generacji pozwalaj cych na 

zaoszcz dzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy; 

7) konieczno  wykonania robót zamiennych; 
8) zmiana sposobu rozliczania umowy;  
9) zmiana podwykonawcy z powodu zdarze  takich jak np. rozwi zanie umowy cz cej go                          

z wykonawc , jego likwidacja, nienale yta staranno  stwierdzona przez zamawiaj cego; 
10) zmiana robót, które Zamawiaj cy b dzie uwa  za niezb dne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym: 
a) zmniejszenie lub zwi kszenie ilo ci robót, 
b) pomini cie pewnych robót, 
c) wykonanie robót nieprzewidzianych; 

11) zmiana stawki podatku VAT; 
12) zmiana kierownika budowy lub kierowników robót w poszczególnych bran ach; 
13) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiaj cego, gdy jego wykonanie w 

pierwotnym zakresie nie le y w interesie publicznym;  
14) realizacji w drodze odr bnej umowy prac powi zanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

powoduj cego konieczno  skoordynowania prac i uwzgl dnienia wzajemnych powi za , o 
okres niezb dny do wykonania prac powi zanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
realizowanych w drodze odr bnej umowy; 

15)  na skutek dzia ania si y wy szej. 
2. Zmiany mog  by  wprowadzone jedynie w uzasadnionych wypadkach,  po przedstawieniu 

szczegó owego uzasadnienia i obiektywnych dowodów konieczno ci ich wprowadzenia. 
Proponowane zmiany kosztów i/lub terminów wymagaj  weryfikacji przez inspektora nadzoru. 

3. Zmiany tre ci umowy wymagaj  zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa no ci w postaci 
obustronnie podpisanego aneksu do umowy. 

 
§ 17 

Postanowienia ogólne 
1. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do odst pienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu 

Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamówie  publicznych. 
2. Spory wynik e na tle niniejszej umowy b dzie rozstrzyga  s d w ciwy dla siedziby 

Zamawiaj cego. 



 
 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie b  mia y zastosowanie w ciwe przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy pzp. 

4. Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach – jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiaj cego. 

 
 

ZAMAWIAJ CY:                                                                                               WYKONAWCA: 


