
         

 
 

 

Zał. 6 do SIWZ 

3.RPO.UCUS.2018 

 

Umowa Nr …………… 

 

zawarta dnia …………………………….. r. w Ustce pomiędzy: 

 

Nabywcą: Gminą Miasto Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, NIP 839-002-36-21 

i Odbiorcą: Centrum Integracji Społecznej w Ustce, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka, 

reprezentowanym przez …………….. – kierownika, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym  

a 

Firmą …………………………………… z siedzibą przy  ul. …………………………………………,   

NIP ………………… REGON: ………, reprezentowaną przez ..............................................................  

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu Nr 

3.RPO.UCUS.2018. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty budowlane 

polegające na przebudowie lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

w Ustce przy ul. Słowiańskiej 21/3 na potrzeby Mieszkania Wspomaganego. 

2. Szczegółowy zakres umowy na powyższe roboty remontowo-budowlane określa dokumentacja 

załączona do SIWZ, stanowiąca integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się szczegółowo ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia a także z załączoną 

o niej dokumentacją techniczną i innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do tej 

specyfikacji; 

2) oferta przez niego sporządzona na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji robót określonych w dokumentacji 

załączonej do tej specyfikacji oraz w rozdziale specyfikacji określającym przedmiot 

zamówienia; 

3) rozwiązania zawarte w dokumentacji technicznej nie budzą wątpliwości a ewentualne 

niejasności zostały rozstrzygnięte do dnia złożenia oferty; 

4) akceptuje istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i załączonych do niej dokumentach. 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na: ………………  2019 r.    

2. Termin zakończenia robót do dnia …………………………. 2019 r.   . 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 2 dni od daty podpisania umowy. 

2. Dokonanie terminowej zapłaty Wykonawcy po protokolarnym odbiorze przedmiotu niniejszej 

umowy w terminie określonym w § 11 umowy. 

 

 

 



 

 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z 

dokumentacją projektową, postanowieniami dokumentów składających się na umowę, warunkami 

wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa i wiedzą 

techniczną. Za jakość robót odpowiada Wykonawca 

2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, zapewnić warunki 

bezpieczeństwa w okresie prowadzenia robót. 

3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował na bieżąco i na własny koszt wszelkie 

urządzenia pomocnicze i zbędne, materiał, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 

prowizoryczne. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego uporządkowania terenu, 

doprowadzenia wszystkich pomieszczeń do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem (w tym m.in. umycia okien, drzwi, posadzek, innych zabrudzonych w wyniku 

prowadzonych robót powierzchni). 

§ 5 

Klauzula społeczna 

1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art.29 ust. 3 a Pzp i określa je, stosownie 

do art. 36 ust.2 pkt 8a ustawy Pzp. 

2. Obowiązek o którym mowa w ust 1 umowy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oraz w sytuacji 

powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z art. 36 b ustawy Pzp – 

również Podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujące 

czynności na stanowisku: pracownik budowlany.  

3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności na stanowisku 

pracownika budowlanego.  

2) jeżeli czynności na stanowisku pracownik budowlany wykonuje osoba, która działa w imieniu i 

na rzecz Podwykonawcy, także do zobowiązania Podwykonawcy do zatrudnienia tej osoby na 

podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości przeprowadzenia 

kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie w sposób, o którym mowa w 

ust. 4 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zanonimizowanych kopii umów 

o pracę pracowników o których mowa w ust. 3, z ukrytymi danymi osobowymi, w tym w 

szczególności danymi adresowymi i płacowymi pracowników na każde żądanie Zamawiającego w 

trakcie realizacji umowy. 

5. Zmawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudniania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności na stanowisku pracownik 

budowlany na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokość 1.000,00 zł. za każdy taki przypadek. 

6. Kara umowna o której mowa w ust. 5, zostanie naliczona w przypadku: 

1) nieprzedstawienia Zamawiającemu umów o pracę dokumentujących sposób zatrudnienia osób 

wykonujących czynności na stanowisku pracownik budowlany, 

2) nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących sposób 

zatrudnienia osób wykonujących czynności na stanowisku pracownik budowlany.  

7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2  nie dotyczy osób, które wykonują czynności na stanowisku 

pracownik budowlany będących jednocześnie: 

1) osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, 

2) urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, 

3) wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, 

4) Podwykonawcą, któremu Wykonawca powierzył realizację części zamówienia w trybie art. 36b 

ustawy Pzp. 

§ 6 

Kierownik budowy 

1. Zamawiający ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………… w zakresie ……………. 



 

 

2. Podstawowe prawa i obowiązki Kierownika budowy określa Art. 21a, 22, 23 - Ustawy z dnia  

7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. 

§ 7 

Zasady weryfikacji rodzaju, jakości i ilości materiałów i robót 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust.1 muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania oraz wymaganiom postawionym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót co do 

jakości, a także muszą być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym przez odpowiednie 

przepisy, normy i wytyczne producentów. Materiały muszą być co najmniej równe co do jakości, 

funkcjonalności, trwałości, parametrów technicznych, walorów użytkowych i estetycznych 

materiałom i urządzeniom, których zastosowanie przewidziano w dokumentacji technicznej. W 

przypadku stosowania materiałów innych, niż przewidziane w dokumentacji technicznej o 

możliwości ich zastosowania rozstrzyga Zamawiający. Każdorazowe odstępstwo musi być 

zgłoszone przez Wykonawcę na piśmie. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w stosunku do 

zastosowanych materiałów, stosownych, wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat 

technicznych i innych dokumentów, stwierdzających ich dopuszczenie i przydatność do stosowania 

w określonym przypadku. 

4. Materiały zastosowane przez Wykonawcę, których cechy są nieodpowiednie do zastosowania w 

określonym przypadku, albo których właściwości Wykonawca nie będzie mógł szczegółowo 

udokumentować, lub też takie, które nie posiadają wymaganych certyfikatów i aprobat technicznych, 

podlegają wymianie na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie bezpośrednie i pośrednie 

koszty związane z ich wymianą. 

5. Materiały wymienione w ust.1 co do jakości i ilości, a także jakość i ilość wykonanych robót zostaną 

poddane badaniom na każde żądanie Zamawiającego. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań 

okaże się, że materiały i roboty wykonywane są nie zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami, niniejszą umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i dokumentacją 

techniczną, Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione na ten cel koszty. 

§ 8 

Podwykonawcy 

(zapis zostaje sporządzony w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom). 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy:………………………………………………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 

podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 



 

 

Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem, 

gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, 

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. 

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 

Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za 

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy; 

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen przedstawionych w ofercie 

Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane 

na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później 

niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 

mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych 

w pkt 4,  

2) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

3) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

4)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 



 

 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

Umowy, jednakże nie później niż na 10 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw 

do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 9.  

13.       Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 

kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust 1 oraz Umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 

wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 

większej niż 50.000 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

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

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt 7 – 13. 

19. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt 17, 

stosuje się zasady określone w pkt 7 – 13.  

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21.   Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie 

dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 

 

 



 

 

§ 9 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia wynikająca z oferty złożonej przez Wykonawcę w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynosi : 

netto: ………………………………………………………………………………… 

słownie netto: ………………………………………………………………………………… 

brutto (z podatkiem VAT): …………………………………………………………… 

słownie brutto z podatkiem VAT: ………………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtowy oraz obejmuje 

wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją umowy, niezależnie od rozmiaru robót 

budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. 

3. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli 

wykonał roboty dodatkowe bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na ich 

wykonanie i bez zawarcia stosownej Umowy.             

§ 10 

Odszkodowania 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Zamawiającemu przysługują kary umowne od Wykonawcy w następujących przypadkach i 

wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 

zwłoki licząc od dnia terminu wykonania, określonego w niniejszej umowie. Termin 

wykonania uważa się za dotrzymany, jeżeli Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru w 

terminie nie późniejszym, niż termin wykonania umowy określony w § 2 ust. 2, a w wyniku 

odbioru podpisany został protokół odbioru końcowego; 

2) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym: 

0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na ich usunięcie w protokole odbioru końcowego; 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 0,2% 

wartości umowy brutto za każdy dzień stwierdzonej przerwy, potwierdzonej sporządzonym na 

tą okoliczność protokołem; 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10% wartości umowy brutto; 

3. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 okoliczności Zamawiający zawiadomi o 

tym Wykonawcę listem poleconym, podając w tym zawiadomieniu wysokość naliczonych kar 

umownych, a następnie potrąci kary umowne w wysokości obliczonej zgodnie z wyżej 

wymienionymi zasadami z należności przypadających od Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z 

tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli wysokość wyliczonych kar umownych przekraczać będzie zobowiązania Zamawiającego 

względem Wykonawcy pozostałe do zrealizowania na dzień wyliczenia kar umownych, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu część kar umownych, nie znajdujących pokrycia w zobowiązaniach 

Zamawiającego względem Wykonawcy, na jego pisemne wezwanie, w terminie 14 dni od doręczenia 

tego wezwania. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia kar umownych opisany w ust.3 – 4.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub uniemożliwienie rozpoczęcia robót albo 

spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 

0,2% wartości umowy brutto każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru 0,2% za każdy dzień zwłoki po terminie określonym 

w § 11 ust.3 niniejszej umowy, chyba, że zachodzą okoliczności opisane w § 11 ust.4  

niniejszej umowy; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 10% wartości 

umowy brutto. Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeśli odstąpił od 

umowy z przyczyn opisanych w § 16 ust.1 umowy. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. 

 

 



 

 

§ 11 

Odbiory robót 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy. 

Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego w ciągu 7 dni od jego dokonania, 

oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego w dacie wpisu do dziennika budowy. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 14 dni od daty osiągnięcia 

gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę i zawiadomi go o wyznaczonym terminie 

pisemnie. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone uchybienia (usterki, wady, 

niedoróbki), dotyczące wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić 

dokonania odbioru końcowego do czasu ich usunięcia lub dokonać odbioru końcowego i 

równocześnie wyznaczyć termin usunięcia tych uchybień. Po usunięciu uchybień Wykonawca 

zgłosi pisemnie gotowość do odbioru; 

2) jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy gdy uchybienia uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu odbioru końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem, lub obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy proporcjonalnie do wartości części przedmiotu umowy, w którym te uchybienia 

stwierdzono gdy istnienie tych uchybień nie wyklucza użytkowania przedmiotu odbioru 

końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem; 

5. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w jego toku. 

6. Z czynności stwierdzających usunięcie usterek, wad i niedoróbek zostanie sporządzony stosowny 

protokół usunięcia usterek, wad i niedoróbek. 

7. Po dokonaniu odbioru końcowego i obustronnym podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

rozpoczynają swój bieg terminy dotyczące rozliczenia umowy, zapłaty faktury końcowej, gwarancji. 

Jeżeli jednak w czasie odbioru końcowego zostały stwierdzone uchybienia, o których mowa w ust.4 

pkt.a), a Zamawiający dokona odbioru końcowego i wyznaczy termin usunięcia tych uchybień, 

wyżej wymienione terminy zaczynają swój bieg od daty podpisania protokołu stwierdzającego 

usunięcie usterek, wad lub niedoróbek, o którym mowa w ust.6. 

§ 12 

Gwarancje 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz dostarczone przez 

siebie materiały w ramach realizacji niniejszej umowy na okres …………. licząc od daty odbioru 

końcowego lub, jeżeli taki sporządzono, od daty odbioru usunięcia usterek, wad i niedoróbek.  

2. Okres gwarancji ustalony w ust.1 jest zgodny z treścią oferty złożonej przez wykonawcę w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a szczegóły gwarancji określa zał. Nr 1 do 

umowy, który Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową. 

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad 

w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia przez 

Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie 

niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów 

dotyczących usunięcia przedmiotowych wad.  

§ 13 

Rozliczenie umowy 

1. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na 

podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od 

daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

2. W każdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. 

3. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Wykonawcy 

zostanie uznane kwotą należną najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

4. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako 

odbiorcy faktur. 



 

 

5. Niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie 

wstrzymaniem płatności wykonawcy. 

6. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 1 miesiąc Zamawiający zobowiązuje się do 

uregulowania należności wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego 

komisyjnie protokołem przerwania robót z udziałem stron. 

7. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za fakturę końcową zostanie pomniejszona o wysokość kar 

umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 12 umowy. 

§ 14 

Informacja o nr NIP 

1. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada  nr NIP  ………. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP …………………….. 

§ 15 

Zmiany w treści umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących 

zdarzeń: 

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

3) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania 

stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy 

pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa 

pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert, warunki 

określone przez Zamawiającego w specyfikacji, 

4) zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b prawa zamówień publicznych będzie 

podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień 

składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem 

wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów wymaganych zapisami niniejszej 

specyfikacji, 

5) zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 prawa zamówień publicznych, pod 

warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszej specyfikacji, 

6) wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy, w przypadku gdy zamawiający uzna, że 

osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca jest obowiązany dokonać 

zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego, 

7) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony. 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 

części umowy. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) w przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

2) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy; 

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego albo przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 

14 dni, 



 

 

4) w przypadku opóźnienia w wykonywaniu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

powyżej 7 dni w stosunku do harmonogramu. 

W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z wymienionych wyżej powodów, uważa się, że 

odstąpienie to nastąpiło z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Zamawiający nie wywiąże się ze zobowiązań określonych w paragrafie 3 niniejszej 

umowy, 

2) jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z zapłaty faktur pomimo dodatkowego wezwania w 

terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie, 

3) jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł wypełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

4) jeżeli Zamawiający odmawia bez podania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z wymienionych wyżej powodów, uważa się, że 

odstąpienie to nastąpiło z winy Zamawiającego. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 7 dni od 

daty odstąpienia: 

1) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na 

dzień odstąpienia i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. 

2) zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie. 

3) sporządzi wykaz zakupionych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy materiałów, 

konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót 

nie objętych niniejszą umową i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie, 

4) zgłosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, i najpóźniej w terminie 7 

dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru robót, o których mowa w ust.5 pkt 1). oraz robót zabezpieczających, o 

których mowa w ust.5 pkt 2). 

2) zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót, o których mowa w ust.5 pkt 1) i 5 pkt 2) jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z winy Zamawiającego, 

3) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń określonych w ust.5 pkt 3). jeżeli odstąpienie 

nastąpiło z winy Zamawiającego, 

4) przejęcia terenu budowy. 

§ 17 

Rozstrzyganie sporów 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do wyczerpania 

drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania reklamacyjnego 

stronom przysługuje droga postępowania sądowego. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

Postanowienia końcowe i załączniki 

1. Cesja wierzytelności z tytułu niniejszej umowy może być dokonana przez Wykonawcę wyłącznie po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Ustawy – Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do umowy nr …………. 

 

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ 

 

1. Zamawiający: …………………………………………………………………... 

2. Wykonawca …………………………………………………………………... 

3. Umowa z dnia: …………………………………………………………………... 

4. Przedmiot gwarancji: …………………………………………………………………... 

5. Data odbioru końcowego: …………………………………………………………………... 

 

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI 

1.  Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą przedmiot gwarancji został wykonany 

zgodnie z dokumentacją projektową, umową, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 

techniczno-budowlanymi obowiązującymi w przedmiocie umowy. 

2.  Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, że wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane 

materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów 

technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie przedmiotu umowy. 

3.  Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót i zamontowanych 

materiałów. 

4.  Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz materiały i urządzenia 

dostarczone przez nas wynosi ………………………… licząc od daty odbioru końcowego lub, jeżeli 

taki sporządzono, od daty odbioru usunięcia usterek, wad i niedoróbek.  

5.  W każdym przypadku, w którym jest wykonane jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres ten 

ulega wydłużeniu w sposób wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego. 

6.  W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

fizycznych ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich 

części składowych). 

7.  Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady w sposób eliminujący 

możliwość ponownego wystąpienia tych samych wad. 

8.  Koszt dostarczenia rzeczy objętej gwarancją do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spełnieniu 

świadczenia gwarancyjnego Zamawiającemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku 

konieczności usunięcia wad w miejscu, w którym znajduje się wadliwa rzecz (np. urządzenia trwale 

zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant). 

9.  Wykonawcę (Gwaranta) obciąża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy 

nie znajduje się ona we władaniu uprawnionego z gwarancji. 

10. Ustala się poniższe terminy usuwania wad: 

1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu 

 objętego gwarancją Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady natychmiast po 

uzyskaniu od Zamawiającego informacji o ujawnieniu wady (zgłoszenia reklamacyjnego) tj. w 

terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze - o ile nie nastąpią inne, pisemne ustalenia w tym zakresie, 

2)  w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie 

nie dłuższych niż 14 dni roboczych. 

3) usunięcie wady powinno zostać pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez 

osobę trzecią. 

12. Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie przystąpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym 

terminie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną 

trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia 

lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty 

obciążeniowej. 

13. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku, gdy 

istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

14. Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wady w obu elementach. 



 

 

15. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady: 

 1)  powstałe na skutek normalnego zużycia się obiektu budowlanego lub jego części, 

 2)  powstałe na skutek szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie z tytułu użytkowania i 

konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i użytkowania, 

 3)  dla części pochodzących z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiającego do ponownego 

użycia, 

 4) powstałe na skutek zadziałania siły wyższej takiej jak stan wojny, stan klęski żywiołowej itp. 

16. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w okresie trwania 

rękojmi. 

17. Uprawnienia za wady fizyczne z tytułu rękojmi wygasają po upływie okresu przewidzianego w 

przepisach prawa. 

18. Okres rękojmi na roboty lub materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia 

zakończenia naprawy. 

19. W okresie rękojmi Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych w tym okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych 

elementów). 

21. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

22. Wykonawca (Gwarant) może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy, powstałe na skutek decyzji Zamawiającego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jeśli 

na piśmie uprzedził Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie lub wadach w dokumentacji, a 

Zamawiający na piśmie utrzymał swoją decyzję. 

23. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, 

Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokołu odbioru 

końcowego zrealizowanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego przez okres obowiązywania 

gwarancji i rękojmi. 

24. Gwarancją oraz rękojmią objęte są wszystkie materiały, urządzenia i roboty wykonane na podstawie 

umowy, bez względu czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, 

którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. 

25. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, 

jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w 

terminie zawiadomiono Wykonawcę (Gwaranta) o zaistniałej wadzie. 

26. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac nad usuwaniem wad. 

 

 

 

……………………………….. 

Udzielający gwarancji 

 

 


