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Załącznik nr 9  
WZÓR 

UMOWA  nr  …/ZP/2015 
 
zawarta w Gdańsku w dniu ............2015r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm) 
pomiędzy : 
Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Gdańsku (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), 
posiadającą  REGON 000275754, NIP 583-00-15-884,   
zwaną w dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM  
reprezentowaną przez: 
.......................................................... 
a  
podmiotem gospodarczym ........................................................................z siedzibą w ………… 
zarejestrowanym w 
........................................................................................................................................................................ 
posiadającym   
NIP........................................................    
REGON ................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ 
reprezentowanym przez: 
.............................................................................................................................................. 
 
o następującej treści: 

§ 1 
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w postępowaniu 
(nr 11/ZP/2015) o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm). 
 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na remoncie 18 pokoi hotelowych (z 
łazienkami) w Domu Muzyka (ul.Łąkowa 1-2, Gdańsk) mieszczącym się w budynku będącym własnością 
Zamawiającego. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Gdańsku. 
 
2. Oznaczenie przedmiotu umowy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (kody CPV): 
45000000-7: roboty budowlane 
45111300-1: roboty rozbiórkowe 
45111220-6: roboty w zakresie usuwania gruzu 
45400000-1: roboty wykończeniowe 
45410000-4: tynkowanie 
45432220-2: tapetowanie ścian 
45442100-8: roboty malarskie 
45430000-0: pokrywanie podłóg i ścian 
45432100-5: kładzenie płytek 
45421100-5: instalowanie drzwi 
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45330000-9: roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45232460-4: roboty sanitarne 
45332400-7: roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
3. Remont zostanie wykonany etapami:  
a) I etap: remont  9 pokoi (z łazienkami) na I piętrze (pokoje od 101 do 109) wraz z wymianą drzwi 
wejściowych do pokoi 101-109 i dodatkowo 110 oraz magazynku;  
b) II etap: remont  9 pokoi (z łazienkami) na III piętrze (pokoje od 301 do 309) wraz z wymianą drzwi 
wejściowych do pokoi 301-309 i dodatkowo 310 oraz magazynku; 
 
4. Przedmiot umowy obejmuje:  
  
1) roboty przygotowawcze: 
a) zabezpieczenie terenu budowy; 
b) zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniami w trakcie wykonywania robót w tym:  

- zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się pyłu i brudu na inne części budynku nie objęte 
remontem; 
- zabezpieczenie wykładziny dywanowej i opaski wykańczającej wykładzinę w pokojach i na korytarzu 
prowadzącym do pokoi; 
- zabezpieczenie stolarki okiennej wraz z karniszami, drzwi do łazienek wraz z opaskami, grzejników; 

c) wyniesienie mebli i wskazanego przez Zamawiającego wyposażenia do określonego przez 
Zamawiającego miejsca znajdującego się w Domu Muzyka;  

d) demontaż zagłowi przy łóżkach, uchwytów ściennych do TV, wskazanego przez Zamawiającego innego 
wyposażenia pokoju i drobnego wyposażenia łazienek i przeniesienie ich do określonego przez 
Zamawiającego miejsca znajdującego się w Domu Muzyka; 

e) demontaż, żyrandoli i kinkietów w pokojach i łazienkach i przeniesienie ich do określonego przez   
Zamawiającego miejsca znajdującego się w Domu Muzyka; 

 
 2) roboty rozbiórkowe: 
- zerwanie posadzki z płytek; 
- zerwanie okładzin ściennych z płytek; 
- demontaż lustra; 
  
3) roboty okładzinowe oraz montaż ścianek: 
- obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi w łazienkach; 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej w technologii folii w płynie w łazienkach; 
- obłożenie ścian łazienek płytkami podłogowymi typu gres w łazienkach; 
- przyklejenie luster w łazienkach;  
- zabudowa wnęk ściankami kartonowo-gipsowymi w wybranych pokojach (101, 108, 109, 301, 302); 
- montaż listwy dekoracyjnej (zgodnej z opisem wskazanym w załączniku nr 1 do STWiORB) w miejscu 
uskoku ściany zewnętrznej w wybranych pokojach (101, 102, 103, 104);  
 
4) roboty posadzkarskie w łazienkach: 
- naprawa podłoża poprzez uzupełnienie ubytków i naprawę spękań; 
- wykonanie wylewki samopoziomującej; 
- gruntowanie wylewki; 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej w technologii folii w płynie; 
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- wykonanie posadzek z płytek podłogowych typu gres;  
- elementy wykończeniowe wg kolorystyki i wzoru uzgodnionego z Zamawiającym;   
 
5) roboty posadzkarskie – wymiana wykładziny (zgodnej z opisem wskazanym w załączniku nr 1 do 
STWiORB) w pokoju 304: 
- zerwanie starej wykładziny; 
- naprawa podłoża poprzez uzupełnienie ubytków i naprawę spękań; 
- wykonanie wylewki samopoziomującej; 
- gruntowanie wylewki; 
- położenie wykładziny z minimalną ilością łączeń oraz cokołu z wykładziny obszytej na brzegach;  
 
6) roboty sanitarne w łazienkach: 
- demontaż istniejącej instalacji, w tym: toalet z dolnopłukiem, umywalek z półnogą (półnoga zostanie 
zamontowana ponownie do nowej umywalki), kabin z brodzikiem, baterii umywalkowych, baterii 
prysznicowych z zestawem mocującym. Wszystkie elementy muszą być zdemontowane ostrożnie, tak, 
by Zamawiający mógł je wykorzystać w innych pokojach; 
- montaż rurociągów i zaworów; 
- montaż urządzeń sanitarnych; 
- montaż nowej armatury i sanitariatów; 
- badania instalacji; 
- regulacja działania instalacji; 
 
7) roboty w zakresie instalacji elektrycznych: 
- demontaż istniejącej instalacji; 
- montaż  nowej instalacji elektrycznej w zakresie objętym projektem;  
- montaż rozdzielnic elektrycznych;  
- montaż opraw oświetleniowych, żyrandoli i kinkietów; 
- montaż osprzętu elektrycznego; 
- badania instalacji; 
 
8) prace malarskie, roboty związane z położeniem tapet: 
- szpachlowanie ubytków w tynkach ścian i sufitów; 
- gruntowanie powierzchni ścian, sufitów i obudów przed malowaniem; 
- wykonanie szablonu malarskiego zgodnie z projektem dla malowania 8 pokoi 101, 102, 103, 104, 301, 

302, 303, 304 i pomalowanie go odpowiednim kolorem farby; 
- malowanie dwukrotne farbą lateksową zmywalną i trudnościeralną ścian oraz sufitów; 
- malowanie dwukrotne emalią akrylową zmywalną i trudnościeralną skrzydeł drzwiowych (strona drzwi 
od łazienki – kolor biały, strona od pokoju – kolorystyka w projekcie architektury wnętrz), wymienianych 
opasek i ościeży(kolor biały); 
- położenie tapet winylowych w 10 pokojach 105, 106, 107, 108, 109, 305, 306, 307, 308, 309; 
- inne nie wymienione wyżej roboty malarskie jakie występują przy realizacji umowy; 
 
9) roboty związane z montażem nowych drzwi do łazienek i nowych drzwi wejściowych p.poż: 
- zabezpieczenie pokoi przed zakurzeniem przy wymianie drzwi wejściowych EI30 do tych pokoi; 
- demontaż starych i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą i opaskami do łazienki (pokój nr 109); drzwi  
i ościeża malowane: strona od łazienki – kolor biały, strona od pokoju – kolorystyka w projekcie 
architektury wnętrz; 
- demontaż starych opasek i montaż nowych opasek do drzwi łazienkowych w wybranych pokojach; 
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- demontaż drzwi wejściowych do pokoi wraz z ościeżnicami, opaskami oraz progami;  
- montaż nowych drzwi z ościeżnicami i opaskami (drzwi p.poż EI30, dźwiękoszczelne); 
- montaż samozamykaczy ukrytych (chowanych w skrzydle drzwi) oraz klamek (klamki zostaną 
przełożone ze demontowanych drzwi); 
- uzupełnienie spoin ościeży ścian zewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji; 
- uzupełnienie wykładziny dywanowej w miejscu zdemontowanego progu drzwiowego (wykładzina 
dostarczona przez Zamawiającego); 
- wywiezienie gruzu i zdemontowanej stolarki, utylizacja gruzu i inne; 
 
 
10) inne, niewymienione powyżej, niezbędne obróbki budowlane, wraz z robotami towarzyszącymi, 
naprawami i uzupełnieniami związanymi z realizowanymi robotami, w tym między innymi: 
- demontaż i montaż kratek wentylacyjnych;  
- prace porządkowe po malowaniu (usunięcie foli ochronnych, odkurzanie, mycie posadzek i glazury); 
- posprzątanie pomieszczeń z ewentualnych zabrudzeń po zakończeniu robót;  
- montaż elementów wyposażenia w tym: ustawienie mebli i wyposażenia jak również montaż żyrandoli, 
kinkietów, zagłowi przy łóżkach, uchwytów ściennych do TV, obrazów i wskazanego przez 
Zamawiającego drobnego wyposażenia łazienek; 
 
11) roboty w zakresie usuwania gruzu: 
- usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, gruzu oraz odpadów; 
 
12) opracowanie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych; 
 
13) opracowanie dokumentacji pomiarów elektrycznych; 
 
 
5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa następująca dokumentacja: 
1) dokumentacja projektowa, tj.: 
a) projekt (elektryka) z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; (opracowany w lutym 
2014r. przez mgr inż. Konrada Sekleckiego); 
b) projekt (architektura wnętrz), 2 części; (opracowany: czerwiec-lipiec 2014r., I część: przez mgr inż. 
arch. Kristinę Witeszczak, mgr inż. arch. Milenę Tratwal; II część: przez mgr inż. arch. Kristinę Witeszczak, 
mgr inż. arch. Grzegorza Gierłowskiego); 
c) inwentaryzacja wnętrz – pokoje i łazienki; 
d)  przedmiary robót:  
- roboty budowlane  -   8 pokoi (101, 102, 103, 104, 301, 302, 303, 304); 
- roboty budowlane - 10 pokoi (105, 106, 107, 108, 109, 305, 306, 307, 308, 309); 
- roboty sanitarne -  18 pokoi (pokoje od 101 do 109 i pokoje od 301 do 309);   
- roboty elektryczne -  18 pokoi (pokoje od 101 do 109 i pokoje od 301 do 309);  
- wymiana drzwi wejściowych do 20 pokoi (101-109 i 110 oraz 301-309 i 310) i  2 magazynków na  2 
kondygnacjach; 
 
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (opracowane w lipcu 2015r. przez 
Marka Skolimowskiego) z załącznikiem nr 1 do STWiORB - zestawienie głównych materiałów (z 
parametrami);  
3) Opis drzwi; 
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6. Wykonawca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z dokumentacją opisaną w §2 ust.5, oraz że nie 
wnosi do niej uwag ani zastrzeżeń. 
 
7. Wszystkie materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt niezbędne do należytego wykonania przedmiotu 
umowy dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy:  
a) muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w dokumentacji wskazanej w ust.5 
niniejszego paragrafu, 
b) muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), 
c) muszą być fabrycznie nowe, nie używane oraz muszą posiadać gwarancję producenta. 
 
8. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie w czynnym i użytkowanym obiekcie 
Zamawiającego. Prace mogą być wykonywane: 
- w godzinach między 8:00-20:00  w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki oraz soboty i niedziele, 
przy czym głośne prace polegające na kuciu, wierceniu, zrzucaniu gruzu muszą odbywać się w godzinach 
między 10:00 -16:00 od poniedziałku do piątku.  
Pracownicy Wykonawcy nie będą korzystać z windy w Domu Muzyka, będą poruszać się klatką 
schodową. Samochody z dostawami będą parkowane w miejscu ustalonym z Zamawiającym. Dostawy 
wnoszone będą bocznym wejściem do budynku w żadnym wypadku wejściem głównym. Wykonawca 
zobowiązany jest do takiej organizacji i realizacji robót, aby do minimum ograniczyć utrudnienia 
wynikające z realizacji przedmiotu umowy (ograniczyć hałas, roznoszenie brudu, kontakt pracowników z 
Gośćmi Domu Muzyka). 
 
9. Zamawiający zaleca ,  aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokonał własnych pomiarów 
ościeży drzwiowych (przed zamówieniem stolarki drzwiowej) w celu potwierdzenia wymiarów 
podanych przez Zamawiającego. 
 
10. Wykonawca ma obowiązek do wykonania przedmiotu umowy: 
a) zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
b) zgodnie ze złożoną ofertą i kosztorysem ofertowym; 
c) zgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacją wskazaną w §2 ust.5 niniejszego paragrafu; 
d) zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z: 
- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.); 
- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z późn. zm.); 
- ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. 162 poz.1568 
ze zm.);  
- przepisami wykonawczymi do w/w ustaw, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi 
związanymi z realizowanym przedmiotem umowy; 
e) zgodnie z przepisami BHP i ppoż.; 
f) zgodnie z wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej; 
g) z należytą starannością; 
h) zgodnie z poleceniami Zamawiającego; 
i) zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym. 
 

§ 3 
 
Roboty budowlane (remontowe), będące przedmiotem niniejszej umowy, objęte są: 
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a) pozwoleniem na roboty budowlane (Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ-I-6740.1876-
2.2014.4-EM.247621 z dnia 13.10.2014r.), polegające na przebudowie instalacji elektrycznej w budynku 
Domu Muzyka; 
 
b) pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (Decyzja Nr 
ZN.5142.1159.2014.AK z września 2014r.), dotyczącym instalacji elektrycznej w pokojach hotelowych; 
 
c) pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (Decyzja Nr 
ZN.5142.1160.2014.AK z września 2014r.), dotyczącym remontu pokoi hotelowych; Warunki dodatkowe 
wskazane w niniejszej decyzji: 
- w pracach remontowych należy używać materiałów zgodnie z załączonym projektem. W przypadku 
zmiany materiałów wykończeniowych rozwiązania zamienne należy uzgodnić z właściwym miejscowo 
organem ochrony zabytków. 
 

§ 4 
 
1. Dokumenty składające się na niniejszą umowę winny być traktowane jako spójne, wzajemnie 
objaśniające się i dopełniające.  
 
2. W razie wątpliwości lub jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy dokumentacją, ustala się pierwszeństwo 
dokumentów związanych z realizacją postępowania o zamówienie publiczne według następującej 
kolejności: 
1) Umowa, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
3) projekt (elektryka) z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; projekt (architektura 
wnętrz); inwentaryzacja wnętrz – pokoje i łazienki; 
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  
5) Przedmiary robót,  
6) Kosztorys ofertowy (jeżeli Zamawiające zażąda kosztorysu przed podpisaniem umowy) Wykonawcy. 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty budowy zgodnie z 
odpowiednimi przepisami prawa, w tym dokumentację wynikającą z Prawa Budowlanego.  
 
2. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 
interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy, natomiast w 
szczególnych sytuacjach w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za potwierdzeniem 
odbioru. 
 
3. Obowiązki nadzorującego prace ze strony Zamawiającego będzie pełnił ……………………………….. .  
Nadzorujący prace ze strony Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 
związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową 
wykonania przedmiotu umowy. 
 
4. Obowiązki kierownika budowy/kierownika robót ze strony Wykonawcy będzie pełnił .. 
……………………….. posiadający uprawnienia nr ………………  w specjalności …………………………………… 
Wykonawca oświadcza, że kierownik budowy/kierownik robót  posiada aktualne zaświadczenie o 
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przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inny aktualny dokument potwierdzający 
kwalifikacje (zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, między innymi zgodnie z art.12a 
ustawy Prawo budowlane oraz ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. nr 63, poz.394) oraz kierownik budowy odbył 
co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków, tj. spełniającą warunki określone w §24 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 20011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011, Nr 
165, poz. 987 z późn. zm.). 
 
5. Kierownik budowy/kierownik robót pełni swoje obowiązki osobiście. Kierownik budowy/kierownik 
robót działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 
2013r. poz. 1409 z późn. zm). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w wykonywaniu 
obowiązków kierownika budowy/kierownika robót, wskazanego w ust. 4 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić na swój koszt zastępstwo dla kierownika budowy/kierownika robót. 
Zastępca ustanowiony w sposób określony w zdaniu poprzedzającym musi posiadać co najmniej 
uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe, takie jak osoba wskazana w ust. 4 niniejszego 
paragrafu. Niezależnie od powyższego ustanowienie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego. 
 
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze zmiany 
kierownika budowy/kierownika robót., wskazując nazwisko zastępcy wraz z jego uprawnieniami 
budowlanymi i doświadczeniem zawodowym oraz uzasadnienie konieczności zmiany. 
 
7. Nadzorujący prace ze strony Zamawiającego nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w 
imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wyceniony kosztorys 
robót Wykonawcy i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjątkiem 
sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub grożących powstaniem straty w mieniu o znaczących 
rozmiarach.  
 
8. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane z naruszeniem ust.7.  
 
9. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania w/w robót bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 6 
    
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy etapami, tj. oddzielnie dla każdego etapu 
wskazanego §7 ust.2 , na podstawie protokołu przekazania Wykonawcy terenu budowy, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą daty przekazania terenu budowy dla poszczególnych etapów 
robót. 
 
2. Wykonawca przejmie od Zamawiającego teren budowy i przystąpi do wykonywania robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, bez zbędnej zwłoki.  
 
3. W dniu przejęcia terenu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (o ile jest to wymagane odpowiednimi przepisami) i inne wymagane informacje (o ile 
jest to wymagane odpowiednimi przepisami). 
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§ 7 

 
1. Terminy wykonania całości przedmiotu umowy: do 10.12.2015r., z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie 
robót ma nastąpić nie później niż 03.11.2015r. 
 
2. Remont zostanie wykonany zgodnie z harmonogramem robót uzgodnionym między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
2.1. Remont zostanie wykonany etapami:  
 
a) I etap: remont 9 pokoi (z łazienkami) na I piętrze (pokoje od 101 do 109) wraz z wymianą drzwi 
wejściowych do pokoi 101-109 i dodatkowo 110 oraz magazynku;  
Zamawiający wymaga, by I etap został zakończony i protokolarnie odebrany bez zastrzeżeń przez 
Zamawiającego w okresie 17 dni kalendarzowych, rozpoczynając od 3.11.2015r. kończąc 20.11.2015r.; 
 
b) II etap: remont 9 pokoi (z łazienkami) na III piętrze (pokoje od 301 do 309) wraz z wymianą drzwi 
wejściowych do pokoi 301-309 i dodatkowo 310 oraz magazynku; Zamawiający wymaga, by II etap został 
zakończony i protokolarnie odebrany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego w okresie 17 dni 
kalendarzowych, rozpoczynając od 23.11.2015r. kończąc 10.12.2015r.; 
 
2.2. Drugi etap remontu, może zacząć się po zakończeniu i protokolarnym odbiorze przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń poprzedniego etapu remontu.  
 
2.3. Zamawiający zastrzega, że zakres i ilość etapów może ulec zmianie.   
 
2.4. W wyjątkowych okolicznościach Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu trwania 
poszczególnych etapów (wskazanych w ustępie 2).   
 
2.5. Dostawy materiałów potrzebnych do remontu z uwagi na brak miejsca do składowania w Domu 
Muzyka mogą odbywać się tylko w ramach realizacji danego etapu. Wszelkie odstępstwa mogą być 
poczynione tylko za zgodą Zamawiającego. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wydarzeniach lub 
okolicznościach, które mogą przeszkodzić w należytym i terminowym wykonaniu przedmiotu umowy.  
 
4. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie stosownych działań celem przyspieszenia lub 
zwiększenia intensywności prowadzenia robót budowlanych objętych niniejszą umową, jeżeli z 
jakichkolwiek przyczyn, które nie uprawniają Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót, ich 
stopień zaawansowania w ocenie Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe wykonanie umowy. 
Wszystkie koszty związane z podjętymi na polecenie Zamawiającego działaniami obciążają Wykonawcę. 

 
§ 8 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi: 
 
a) protokolarne przejęcie terenu budowy; 
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b) zapewnienie Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom 
procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie będą wykonywane roboty 
związane z realizacją przedmiotu umowy; 
 
c) wygrodzenie terenu budowy; 
 
d) zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich; 
zabezpieczenie powinno pozostawać w zgodzie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami BHP; 
 
e) organizacja, utrzymanie, dozór terenu budowy; 
 
f) przestrzeganie przepisów BiHP w trakcie realizacji przedmiotu umowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
umowy); przestrzeganie zakazu palenia w całym budynku Domu Muzyka; 
 
g) przestrzeganie przepisów ppoż. w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 
 
h) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na 
terenie budowy (za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność 
odszkodowawczą); 
 
i) ciągłe utrzymanie porządku i przestrzeganie godzin (od 10:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku) 
głośnych prac na terenie budowy w trakcie wykonywania robót; 
 
j) prowadzenie robót i dowożenie materiałów na teren budowy w sposób niepowodujący zabrudzenia 
terenów sąsiednich;  
 
k) zapewnienie i dostarczenie wszystkich materiałów, narzędzi, urządzeń i sprzętu niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy i wnoszenie ich do Domu Muzyka bocznym wejściem do budynku, a na 
piętro klatką schodową;  
 
l) odpowiednie składowanie i zabezpieczenie materiałów, narzędzi, urządzeń i sprzętu; 
 
ł) zapewnienie sukcesywnego wywozu elementów pozostałych z rozbiórki, gruzu i innych odpadów 
budowlanych na wysypisko komunalne, innego ich zagospodarowania poza terenem prowadzonych 
robót budowlanych lub ich utylizacji; 
 
m) zgłaszanie nadzorującemu prace ze strony Zamawiającego do odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu; niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót 
i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 
 
n) informowanie nadzorującego prace ze strony Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych natychmiast po stwierdzeniu konieczności ich wykonania; 

 
o) uporządkowanie terenu budowy, po zakończeniu robót będących przedmiotem niniejszej umowy, 
między innymi  usunięcie wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia robót, a 
niewystępujących w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy;  
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p) przekazanie Zamawiającemu terenu budowy, po zakończeniu robót będących przedmiotem niniejszej 
umowy, na podstawie protokołu przekazania Zamawiającemu terenu budowy, najpóźniej do 3 dni 
roboczych od dnia odbioru końcowego robót, chyba że strony uzgodnią inaczej; 
 
2. Wykonawca przed użyciem materiałów zobowiązany jest do przekazania nadzorującemu prace ze 
strony Zamawiającego, na każde jego żądanie, odpowiednich dokumentów dotyczących tych 
materiałów (certyfikaty, aprobaty techniczne i inne wymagane dokumenty). Wykonawca musi uzyskać 
akceptację nadzorującego prace ze strony Zamawiającego na użycie danych materiałów i Wykonawca 
jest zobowiązany do okazania nadzorującemu prace ze strony Zamawiającego faktur dokumentujących 
ich zakup. 
 
3. Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy materiałów, 
niespełniających wymagań określonych w niniejszej umowie. Wykonawca nie ma prawa wykonywać 
robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 
§ 9 

 
1. Wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi: 
- bez powierzenia prac podwykonawcom 
lub 
- z udziałem podwykonawców; część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom: …………………………….................. 
 
2. Przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 
publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami.  
 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane 
(objęte niniejszą umową) zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane (objęte niniejszą umową), jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także 
projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Do 
projektu ma być załączone zestawienie ilości robót i ich wyceny (zgodnej z cenami jednostkowymi 
przedstawionymi w ofercie Wykonawcy), wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 
budowlanych, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem 
tej części dokumentacji; 
 
4.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania lub zaniechania podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników, a także dalszych podwykonawców, jak za własne za działania, 
uchybienia, zaniedbania lub zaniechania. 
 
5. Umowa z podwykonawcą, a także umowa między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub 
między dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą ma zawierać w 
szczególności: 
1) prawidłowe oznaczenie stron umowy, tj. firmy pod którą działają, adres, oznaczenie formy prawnej, 
nr NIP-u, nr REGON-u, 
2) szczegółowy zakres przedmiotu umowy o podwykonawstwo; 
3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo; 
4) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 
5) kwotę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo; 
6) informację o konieczności przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia (lub innego dowodu) od 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia za wykonane 
roboty budowlane, dostawy lub usługi i że z tego tytułu podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy nie 
będą zgłaszać żadnych roszczeń;  
7) zastrzeżenie, o treści: „W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy kwoty należnego mu wynagrodzenia (bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy). Wynagrodzenie 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. Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.”   
 
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy 
przez Zamawiającego wynagrodzenia; 
2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego. 
 
8. Wykonawca oświadcza, że w umowach zawieranych z podwykonawcami, suma wynagrodzeń 
ustalonych za roboty budowlane realizowane przez podwykonawców nie przekroczy wynagrodzenia 
przypadającego na ten zakres robót w ofercie. 
 
9. Zamawiającemu w terminie 7 dni, od momentu przedłożenia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę projektu umowy (a także projektu jej zmian) o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu 
umowy (a także projektu jej zmian) o podwykonawstwo, w szczególności w następujących przypadkach: 
 
a) gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 
 
b) gdy nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 
- gdy brak prawidłowego oznaczenia stron umowy tj. firmy pod którą działają, adresu, oznaczenia formy 
prawnej, nr NIP-u, nr REGON-u, danych kontaktowych (tel., fax, e-mail, osoba do kontaktu); 
- gdy określony zakres robót objętych projektem umowy o podwykonawstwo, jest niezgodny z zakresem 
robót budowlanych określonym w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 
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- gdy kwota wynagrodzenia za wykonanie robót powierzonych do wykonania  podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy jest wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca za te roboty z oferty 
Wykonawcy; 
- gdy termin realizacji robót określonych projektem  jest dłuższy niż przewidywany umową z Wykonawcą 
dla tych robót lub jest dłuższy aniżeli ustalony w harmonogramie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą; 
- gdy nie załączono do projektu zestawienia ilości robót i ich wyceny (zgodnej z cenami jednostkowymi 
przedstawionymi w ofercie Wykonawcy), wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 
budowlanych, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem 
tej części dokumentacji; 
- gdy zamieszczono w projekcie postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności 
od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez podwykonawcę; 
- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia 
podwykonawcy, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego; 
- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy; 
- gdy brak informacji o konieczności przedłożenia Zamawiającemu, przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, zgody Wykonawcy na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą; 
- gdy brak zastrzeżenia o treści: „W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy kwoty należnego mu wynagrodzenia (bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy). Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.”   
 
10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy (a także projektu jej zmian) 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.9 
niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy (a także projektu jej zmian) przez 
Zamawiającego.     
 
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (a także jej zmian) o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
 
12. Zamawiającemu w terminie 7 dni, od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy (a także jej 
zmian) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przysługuje prawo do zgłoszenia 
pisemnego sprzeciwu do umowy (a także jej zmian) o podwykonawstwo, w szczególności w przypadkach 
wskazanych w ust.9 niniejszego paragrafu. 
 
13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy (a także jej zmian) o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane , w terminie określonym w ust.12 niniejszego paragrafu, 
uważa się za akceptację umowy (a także jej zmian) przez Zamawiającego.  
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14. Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, to 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy (a także jej zmian) o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.         
 
15. W przypadku o którym mowa w ust.14 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust.6 pkt.4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia zmiany do  tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej, o której mowa w §20 ust.4d niniejszej umowy. 
 
16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy na podstawie łączącego ich stosunku prawnego.  
 
17. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, w terminie do 30 dni od wystawienia 
faktury Zamawiającemu, pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, o 
których mowa w ust.19 (poniżej), którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, 
dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub przedstawić inne 
dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom.  
 
18. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia lub innych dowodów, o których mowa powyżej w 
ust.17, Zamawiający ma prawo zatrzymania z należności  Wykonawcy kwoty w wysokości należności 
podwykonawcy i wszcząć procedurę wskazaną w ust.19 niniejszego paragrafu. 
 
19. 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.  
 
20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.19, 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. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 
 
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.19. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, który wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
 
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.21 niniejszego paragrafu, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
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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. 
 
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust.19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 
 
24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust.19, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
 
25. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  
 

§ 10 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną w przetargu (nr 11/ZP/2015) ofertą Wykonawcy 
ustala się wynagrodzenie na kwotę netto: ……………. zł (słownie: …………………………………………………  ……. 
złotych), brutto (z podatkiem VAT): …………………. zł (słownie: ………………………….  złotych). Zamawiający 
jest/ nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca jest/ nie jest płatnikiem podatku 
VAT. 
 
*W przypadku gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, w niniejszym ustępie 
zostanie wskazana tylko wartość netto. 
 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
 
3. Wynagrodzenie, określone w ust.1, zawiera wszystkie koszty (niezbędne do prawidłowego, pełnego i 
terminowego wykonania przedmiotu umowy), w tym w szczególności: 
- koszty wynikające z dokumentacji wskazanej w §2 ust.4 umowy, warunków określonych w SIWZ i w 
umowie,  
- koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w SIWZ i w umowie, 
- koszty związane z przestrzeganiem przepisów BiHP i ppoż, 
- koszty wygrodzenia, zabezpieczenia, oznaczenia, organizacji, utrzymania, dozoru i uporządkowania (po 
zakończeniu robót) terenu budowy, 
- koszty zapewnienia sukcesywnego wywozu elementów pozostałych z rozbiórki, gruzu i innych 
odpadów budowlanych na wysypisko komunalne, innego ich zagospodarowania poza terenem 
prowadzonych robót budowlanych lub ich utylizacji, 
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- inne koszty konieczne z punktu widzenia Wykonawcy, wynikające z jego wiedzy i doświadczenia, w tym 
koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy. 
 
4. Wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy może ulec zmianie jedynie w przypadkach określonych 
w niniejszej umowie, w tym w wyniku zaniechania części robót przez Zamawiającego. 
 
5. Wynagrodzenie, za wykonanie przedmiotu umowy określone w ust.1, nie może zostać podwyższone, 
za wyjątkiem przypadku konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w okolicznościach określonych 
w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymaga udzielenia zamówienia publicznego 
oraz zawarcia odrębnej umowy. 
 
6. W razie zmiany stawki VAT (także w razie obniżki) ulega zmianie odpowiednio wynagrodzenie za 
przedmiot umowy wskazane w ust.1.  

 
§ 11 

 
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w częściach po wykonaniu przez 
Wykonawcę poszczególnych etapów robót, wskazanych §7 ust.2 oraz zgodnie z harmonogramem prac 
uzgodnionym pomiędzy Stronami, na podstawie odpowiedniego protokołu odbioru częściowego robót 
podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 
 
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie nastąpi po dokonaniu odbioru częściowego robót (objętych 
niniejszą umową) przez Zamawiającego, w oparciu o protokół odbioru częściowego robót, odebranych 
bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 
Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę odpowiedniej faktury 
częściowej. Wystawienie faktury częściowej możliwe będzie tylko na podstawie zgody 
Zamawiającego, pod warunkiem przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
 
3. Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru częściowego robót, objętych 
niniejszą umową, przyjętych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.  Zamawiający zastrzega, że 
Wykonawca do każdego etapu robót ma obowiązek wystawić dwie faktury: 
- faktura za wykonanie danego etapu z wyłączeniem wartości za drzwi ppoż. i ich montaż, 
- faktura za drzwi ppoż. i ich montaż.  
 
4. Zapłata wynagrodzenia uzależniona jest od przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
dowodów (o których mowa §9 ust.17) potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w 
realizacji odebranych robót budowlanych.  
 
5. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności należności bez konieczności zapłaty odsetek z tego 
tytułu,  jeżeli Zamawiający powziął wiadomość, iż Wykonawca nie zapłacił należnego wynagrodzenia 
swoim podwykonawcom oraz, że nie zostało wypłacone wynagrodzenie należne dalszym 
podwykonawcom.  
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6. Strony ustalają, że roboty zaniechane będą wprowadzone decyzją Zamawiającego (protokółami 
konieczności) z uwzględnieniem art.144 Prawo zamówień publicznych (po sporządzeniu odpowiedniego 
aneksu do umowy).  
 
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
 

§ 12 
 

1. Zamawiający nie odpowiada za dozór mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy. 
 
2. Zamawiający zapewni Wykonawcy źródło poboru prądu do wykonywania robót i ewentualnie poboru 
wody, o ile będzie to konieczne dla realizacji prac – zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót. Wykonawca nie ponosi kosztów za ewentualne zużycie wody i energii elektrycznej. 

 
3. Wykonawca we własnym zakresie  i na własny koszt zapewni swoim pracownikom zewnętrzne 
sanitariaty. 

 
§ 13 

Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy usunięcia określonej osoby, która należy do personelu 
Wykonawcy/Podwykonawcy,  jeżeli: 
- osoba ta w sposób rażący i uporczywy narusza obowiązujące na terenie budowy zasady BiHP, 
- zachowuje się w nieodpowiedni sposób, niezgodnie z zasadami przedstawionymi Wykonawcy przez 
Zamawiającego po zawarciu umowy. 

 
§ 14 

1. Od daty protokolarnego przekazania  Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego, aż do chwili 
odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 
wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu oraz osobom trzecim, w szczególności Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność materialną za szkody powstałe wskutek prowadzenia robót w sposób niezgodny z 
przepisami i ustaleniami z Zamawiającym do pełnej wysokości wyrządzonej szkody. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania lub zaniechania: 
- własnych pracowników i przedstawicieli, 
- pracowników i przedstawicieli podwykonawców, 
- innych osób działających w jego imieniu lub na jego zlecenie. 
 
2. W okresie wykonywania robót budowlanych oraz w okresie usuwania przez Wykonawcę usterek i wad 
ujawnionych w robotach, aż do wystawienia świadectwa usunięcia usterek lub wad, zagrożenia 
stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym 
własność Zamawiającego lub Wykonawcy.  
 

§ 15 
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada ochronę ubezpieczeniową obejmującą jego odpowiedzialność 
cywilną (OC) oraz ryzyka budowy i montażu (CAR/EAR) w zakresie opisanym poniżej.  
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, 
ochrony ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną, deliktową i kontraktową 
Wykonawcy, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w tym w szczególności 
obejmującą realizację niniejszej Umowy.  
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3. Ubezpieczenie powyższe obejmuje  zarówno Wykonawcę, jego podwykonawców, osoby działające z 
jego upoważnienia jako osobnych ubezpieczonych. Suma gwarancyjna w ramach ubezpieczenia OC 
Wykonawcy nie będzie niższa niż 400.000 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia.  
 
4. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy-montażu - Wykonawca zobowiązuje się do posiadania, do 
daty końcowego odbioru robót, ochrony ubezpieczeniowej w zakresie umowy ubezpieczenia wszystkich 
ryzyk budowy-montażu (CAR/EAR) obejmujących przedmiot niniejszej Umowy. Umowa ubezpieczenia 
wszystkich ryzyk budowy-montażu wskazana w zadaniu poprzednim obejmuje ochronę co najmniej 
ubezpieczenia mienia (Sekcja I) w zakresie robót budowlano-montażowych oraz elementów budowlano 
montażowych a jako ubezpieczonych wskazuje Wykonawcę i Zamawiającego. Suma ubezpieczenia z 
tytułu ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu odpowiadać będzie pełnej wartości niniejszej 
Umowy (w tym także w sytuacji gdyby ta uległa podwyższeniu w trakcie realizacji Umowy).  
 
5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w 
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody, nie niższych niż pełna wartość robót 
określonych niniejszą umową. 
 
6. Podwykonawca może wykonywać roboty budowlane powierzone mu przez Wykonawcę po 
przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia 
stwierdzającego, że zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność Wykonawcy za wypadki 
ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrządzonej 
poszkodowanemu przez podwykonawcę,   
 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia przez cały okres realizacji 
umowy do dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót. Na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody ubezpieczenia oraz dowody opłacania składek z tytułu 
ubezpieczenia. 
 
8. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów określonych w ust.4, to Zamawiający będzie mógł 
dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł 
opłacając składki ubezpieczeniowe, może potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne 
wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu 
poniesionych kosztów na zapłatę składek. 
 
9. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 

 
§ 16 

 
1. W przypadku ujawnienia usterek lub wad  przed zakończeniem robót budowlanych, Zamawiający ma 
prawo żądać ich usunięcia, a więc: 
a) jeżeli usterki lub wady nadają się do usunięcia, Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone usterki 
lub wady, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tym 
związane; 
b) jeżeli usterki lub wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty 
ponownie od nowa na wolne od usterek i wad lub dostarczyć materiały  wolne od usterek lub wad, w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tym związane; 
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2. Usunięcie usterek i wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Jeżeli usterka lub wada stanowić 
będzie zagrożenie życia lub mienia Wykonawca usunie usterkę lub wadę w trybie natychmiastowym. 
 
3. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku określonego w ust.1 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej usterki lub wady osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. 
 
4. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia usterek lub wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W 
przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że usterki lub wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca 
będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 
 

§ 17 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres (licząc od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót bez zastrzeżeń): 
 
a) ……………..(minimum 36 miesięcy) na wykonane roboty budowlane i na użyte materiały budowlane (z 
wyłączeniem materiałów wskazanych w ust. 1.b); 
 
b) zgodny z gwarancjami producenckimi, na użyte materiały, takie jak:   
- miski WC z deską,  
- zestawy instalacyjne do WC łącznie z przyciskiem spłukującym,   
- brodziki z kompletem odpływowym,  
- kabiny prysznicowe (ścianki, drzwi),  
- umywalki,  
- baterie umywalkowe,  
- baterie prysznicowe z zestawem natryskowym,  
- tapety, 
- drzwi wejściowe do pokoi, 
- wykładzina. 
 
2. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny co do jakości przedmiotu umowy 
realizowanego na podstawie niniejszej umowy.  
 
3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  
Wykonawca ma obowiązek usunięcia wszelkich wad występujących w przedmiocie umowy (wykonanych 
robotach budowlanych) w okresie rękojmi za wady fizyczne równym okresowi gwarancji. 
 
4. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią usterki lub wady w przedmiocie umowy, to w ramach udzielonej 
gwarancji, Wykonawca ma niżej wymienione obowiązki: 
a)  w przypadku jeżeli usterki lub wady nadają się do usunięcia, Wykonawca ma obowiązek usunąć 
stwierdzone usterki lub wady, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty z tym związane; 
b) jeżeli usterki lub wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty 
ponownie od nowa na wolne od usterek i wad lub dostarczyć materiały wolne od usterek lub wad, w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tym związane; 
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5. Usunięcie usterek i wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Jeżeli usterka lub wada stanowić 
będzie zagrożenie życia lub mienia Wykonawca usunie usterkę lub wadę w trybie natychmiastowym. 
 
6. W przypadku uchylenia się od obowiązku określonego w ust.4 powyżej, Zamawiający może zlecić 
usunięcie takiej usterki lub wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
 
7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o 
zaistnieniu którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności, w terminie 7 dni od daty jej zaistnienia: 
- zmiana siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,  
- zmiana osób reprezentujących Wykonawcę,  
- ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
- likwidacja firmy Wykonawcy. 
 

§ 18 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji 
technicznej za zgodą Zamawiającego. 

 
§ 19 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór częściowy, 
3) odbiór końcowy,  
4) odbiór po okresie zgłoszenia wad (gwarancyjny), 
5) odbiór po okresie rękojmi, 
6) odbiór ostateczny. 

2. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgłaszać do odbioru wykonanie robót zanikających i 
ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym potwierdzenie wykonania tych robót przez 
nadzorującego prace ze strony Zamawiającego, poprzez wpis w dzienniku budowy. Odbiór częściowy 
zostanie potwierdzony poprzez wpis w dzienniku budowy. 
 
3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu całości robót objętych niniejszą umową. 
Wykonawca zgłosi w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Zamawiający zobowiązany jest do zwołania odbioru końcowego w terminie do 3 dni roboczych od daty 
pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru w przypadku, jeżeli nadzorujący prace ze 
strony Zamawiającego potwierdzi gotowość do odbioru. Odbiór końcowy jest przeprowadzany 
komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy. 
 
4. Wykonawca na dzień odbioru końcowego robót  wynikających z umowy obowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 
budowlane, w tym między innymi: niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje 
zgodności wymagane przepisami, instrukcje obsługi i eksploatacji, ewentualne protokoły badań) w ilości 
trzech egzemplarzy w formie pisemnej. 
 
5. Datę podpisania przez strony  protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń uznaje się za datę 
zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Podpisanie protokołu odbioru 
końcowego robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za usterki i wady w okresie gwarancji i 
rękojmi. 
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6. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie 
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 
rękojmi za wady fizyczne. 
 
7. Odbiór ostateczny dla robót budowlanych jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy w formie protokołu odbioru ostatecznego po usunięciu wszystkich usterek i wad 
ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 
z umowy, dotyczących usuwania usterek i wad. 
 
8. Jeżeli w toku czynności odbiorów, wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu, zostaną stwierdzone 
usterki lub wady, to: 
a) jeżeli usterki lub wady nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu 
usunięcia usterek lub wad; Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone usterki lub wady, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego; Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tym związane; 
b) jeżeli usterki lub wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie obiektu, w którym 
wykonywano roboty, Wykonawca  ma obowiązek wykonać roboty ponownie od nowa na wolne od 
usterek lub wad lub dostarczyć materiały wolne od usterek lub wad, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tym związane;  
 
9. Usunięcie usterek i wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Jeżeli usterka lub wada stanowić 
będzie zagrożenie życia lub mienia Wykonawca usunie usterkę lub wadę w trybie natychmiastowym. 
 
10. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku określonego w ust.8 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej usterki lub wady osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. 

 
§ 20 

 
1. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §7 ust.1 niniejszej umowy, realizacji robót 
budowlanych określonych w niniejszej umowie, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary 
umownej w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 niniejszej umowy, 
liczonej za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do umownego terminu wykonania robót. 
 
2. W przypadku przekroczenia terminów, o którym mowa w §7 ust.2a i ust.2b niniejszej umowy, 
realizacji poszczególnych etapów robót, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na 
przekroczenie tych terminów, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 
1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 niniejszej umowy, liczonej za każdy dzień 
opóźnienia, w stosunku do umownego terminu wykonania poszczególnych etapów robót. 
 
3. W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robót, 
przy ich odbiorze lub w okresie gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy 
karami umownymi w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie 
usterek lub wad. 
 
4. Niezależnie od powyższych postanowień w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania 
umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje możliwość odstąpienia od umowy po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną 
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usunięte. Odstąpienie nastąpi w terminie 7 dni od daty bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego 
Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 niniejszej umowy.  
 
5. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w wysokości  0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień opóźnienia: 
w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umów o podwykonawstwo, które 
Zamawiający uprzednio zaakceptował;  
b) w wysokości  0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień opóźnienia: 
w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie z §9 ust.3 niniejszej umowy; 
c) w wysokości  0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień opóźnienia: 
w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany; 
d) w wysokości  0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust.1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień opóźnienia: 
w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z §9 
ust.15 niniejszej umowy; 
e) w wysokości 5000 zł: 
w przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy nie 
zostali przez Wykonawcę zgłoszeni. 
f) w wysokości i na zasadach (dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) określonych w załączniku nr 1 
do umowy: 
w przypadku nie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.    
 
6. Jeżeli określone w umowie kary umowne nie pokryją w pełnej wysokości poniesionej szkody, 
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
wynikających z kodeksu cywilnego. 
 
7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 21 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od daty zaistnienia 
poniższych zdarzeń: 
a) określonym w §20 ust.4 niniejszej umowy; 
b) Wykonawca wstrzymuje roboty na okres ponad 48 godzin  bez uzyskania uprzedniej zgody 
Zamawiającego; 
c) Wykonawca nie dotrzymuje terminów, wskazanych w §7 ust.2, wykonania poszczególnych etapów 
robót, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na przekroczenie tych terminów; 
d) Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w §15 umowy; 
e) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiającego; 
f) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy, niezgodnie z umową lub niezgodnie z 
ustaleniami z Zamawiającym oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego; 
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g) Wykonawca nie wyznacza kierownika budowy lub jego zastępcy zgodnie z postanowieniami §5 ust. 5 
i 6 umowy co powoduje wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 48 godzin; 
h) Wykonawca nie usunie usterek lub wad w przedmiocie umowy w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego;  
i) w przypadku wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania likwidacyjnego lub zaistnienia sytuacji 
finansowej Wykonawcy mogącej skutkować ogłoszeniem upadłości. 
 
2. W przypadku określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.), czyli w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
 
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może odnosić się do całej umowy lub jej części. 
 
4. W powyższych przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
faktycznego wykonania części umowy, z zastrzeżeniem §20 ust.4 umowy. 
 

§ 22 
 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 
realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu 
budowy, w terminie ustalonym z Zamawiającym. 
 
2. W terminie ustalonym z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest przy udziale Zamawiającego 
do sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 
 
3. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji robót Zamawiający wystawia świadectwo płatności 
obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów  nienadających się do wbudowania 
w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury na 
podstawie której Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonane (bez zastrzeżeń) roboty 
budowlane do chwili odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem §21 ust.4. 
 
4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy. 
 

§ 23 
 
1. Dla zabezpieczenia należytego i zgodnego z umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wartości wynagrodzenia netto/brutto określonego w §10 ust.1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę 
………….. zł. 
 
2. Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia, w 
kwocie określonej w ust.1, w formie ……………………………………………………. 
 
3. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi w częściach: 
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a) 70 % kwoty zabezpieczenia: w terminie 30 dni od daty wykonania całego zamówienia, 
potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane, 
b) 30 % kwoty zabezpieczenia: nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 
4. Zamawiający ustala okres rękojmi równy okresowi gwarancji. 
 
5. W przypadku, gdy środki zabezpieczenia nie wystarczą na pokrycie roszczeń Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do potrącenia odpowiednich kwot z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 
 

§ 24 
 
1. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
postanowień ust.2. 
 
2. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
zmiany postanowień zawartej umowy i określa następujące warunki zmiany umowy:  
 
a) zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy, technologii wykonania robót lub 
rozwiązań technicznych i materiałowych nie przewidzianych w umowie: 
- w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu umowy;  
- gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie 
przedmiotu umowy zawartego w umowie ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; 
- w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
 
b) zmiany dotyczące zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia Wykonawcy i nie będzie to 
wykraczało poza określenie przedmiotu umowy ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy: 
- w przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych na skutek zastosowania nowych 
technologii nie przewidzianych w umowie; 
- w przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych na skutek ujawnienia się przeszkód w 
budynku, lub błędów w dokumentacji projektowej lub innych sytuacji niemożliwych do przewidzenia w 
momencie zawierania umowy; 
- w przypadku konieczności wprowadzenia robót zaniechanych, w celu prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy; 
- w przypadku konieczności wprowadzenia robót zaniechanych, w wyniku zaistnienia istotnych zmian 
okoliczności powodujących, że wykonanie części robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub innych sytuacji niemożliwych do przewidzenia w 
momencie zawierania umowy; 
- w przypadku konieczności wprowadzenia robót zaniechanych, które są następstwem robót 
dodatkowych;     
 
c) zmiana dotycząca zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz 
obowiązków Wykonawcy: 
- w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących 
koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy;  
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d) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu umowy, zakresu przedmiotu umowy oraz 
wynagrodzenia Wykonawcy:  
- w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu umowy w sposób inny od przewidzianego 
w SIWZ i w umowie, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie 
przedmiotu umowy ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;  
 
e) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu umowy:  
- w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania 
przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. w przypadku uniemożliwienia 
rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu, a także opóźnienia prac - z 
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, termin wykonania prac może ulec przesunięciu o okres 
wynikający z zaistniałych okoliczności; O każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie 
zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn przerwy i opóźnienia, który w razie uznania 
występowania przesłanek do przesunięcia terminu wykonania prac, może podpisać aneks przedłużający 
ostateczny termin wykonania; 
- w przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód 
formalno-prawnych; 
- w przypadku przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
- w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających 
wykonywanie przedmiotu umowy; 
- w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy przeszkody w budynku; 
- w przypadku wystąpienia siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub 
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 
- w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie 
przedmiotu umowy, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie 
Wykonawcy;  
- w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu art.67 ust.1 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych; 
- w przypadku robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych; 
- w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
 
f) zmiana podwykonawcy na innego lub rezygnacja z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji 
umowy, w sytuacji gdy Wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę jako podmiot,  na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 
 
g) zmiany dotyczące udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie 
przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego, w przypadku, kiedy 
Wykonawca wskazał go w ofercie, a nowy podwykonawca spełnia wymagania dla fachowego wykonania 
powierzonych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z SIWZ i umową; 
 
h) zmiana części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 
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i) zmiany dotyczące określenia podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu Zamawiającego  czynności 
faktyczne i prawne związane z wykonywaniem umowy: 
- w przypadku wystąpienia potrzeby dokonania zmiany takiego podmiotu lub osoby; 
 
j) ustawowa zmiana, w okresie trwania umowy, wysokości stawki podatku VAT (także obniżka); 
 
k) zmiana osób wymienionych w umowie, przy pomocy których Zamawiający lub Wykonawca realizują 
przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe), pod warunkiem, że osoby te 
będą spełniały wymagania określone w SIWZ i umowie; 
 
l) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa; 
 
ł) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych 
do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu 
umowy; 
 
m) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą w nazwach lub adresach stron, zmianą związaną z 
przekształceniem podmiotowym stron; 
 
n) zmiany umowy są konieczne w związku z wystąpieniem innych okoliczności, nie wymienionych 
wyżej,  których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi 
konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną 
zaakceptowane przez Wykonawcę. 
 

§ 25 
 
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 
 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod 
rygorem nieważności. 
 
3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
 
4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a 
w przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 
5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu. W 
przypadku niezrealizowania zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie 
uważa się za doręczone. 
 
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umową mają zastosowanie: 
- przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm); 
- przepisy Kodeksu Cywilnego;  
- przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.). 
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§ 26  
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

§ 27 
 
Integralne części niniejszej umowy stanowią: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania 11/ZP/2015 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wraz z załącznikami; 
 
        ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA 
Załączniki do umowy: 
1) regulamin BHP;  
2) oferta Wykonawcy złożona przez Wykonawcę w postępowaniu (11/ZP/2015) prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego wraz z kosztorysem ofertowym (jeżeli Zamawiające zażąda kosztorysu przed 
podpisaniem umowy); 
3) dokument zabezpieczenia; 
4) polisa;  
 
 
         Załącznik nr 1 do umowy 
 
REGULAMIN BHP  
DOTYCZY WYKONANIA PRAC POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE POKOI HOTELOWYCH (Z ŁAZIENKAMI)  
W DOMU MUZYKA AKADEMII MUZYCZNEJ  
ADRES INWESTYCJI: ul.Łąkowa 1-2, Gdańsk 
 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny. Do jego obowiązków należy w szczególności: 
1.1. Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 
1.2. Zapewniać i egzekwować przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować realizację tych zaleceń; 
1.3. Reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia żądanego poziomu ochrony zdrowia i 
życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy; 

1.4. Zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym 
uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne 
oraz wpływ czynników środowiska pracy; 

1.5. Organizować prace remontowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo i ochronę zdrowia 
użytkowników akademika. W szczególności jest zobowiązany do ochrony przejść w miejscach 
niebezpiecznych. Strefę niebezpieczną, w której istnieje  źródło zagrożenia (np. możliwość 
spadania z góry materiałów lub przedmiotów) należy oznakować i ogrodzić bądź zabezpieczyć 
daszkami. 
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2. Wykonawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:  
2.1. Zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na poszczególnych stanowiskach pracy i przy 

wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji 
zagrażających zdrowiu i życiu pracowników; 

2.2. Działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia 
zagrożeń o których mowa w pkt. 2.1; 

2.3. Funkcjonowaniu systemu pierwszej pomocy na budowie, wykonywania czynności w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. 
 

3. Dopuszczenie ludzi do pracy musi być poprzedzone:  
3.1. Ukończeniem 18 roku życia; 
3.2. Dobrym stanem zdrowia oraz ważnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do 

podjęcia pracy na określonym stanowisku pracy; 
3.3. Ukończeniem szkolenia wstępnego z bhp potwierdzonego stosownym zaświadczeniem 

(instruktaż ogólny / instruktaż stanowiskowy); 
3.4. Ukończeniem szkolenia okresowego z bhp i ppoż. potwierdzonego ważnym zaświadczeniem; 
3.5. Posiadaniem ważnych kwalifikacji zawodowych (jeżeli ich to dotyczy); 
3.6. Złożeniem oświadczenia własnoręcznie podpisanego o zapoznaniu się z zakresem obowiązków 

wymienionym jak wyżej. 
 

4. Wykonawcy podczas wykonywania prac zobowiązani są: 
4.1. Poddać wszystkich pracowników obowiązkowemu „szkoleniu wprowadzającemu z bhp”; 
4.2. Dbać o stan techniczny środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz na 

bieżąco uzupełniać braki w tym zakresie; 
4.3. W sytuacjach uzasadnionych szczegółowymi przepisami zapewnić pracownikom napoje i posiłki 

regeneracyjne. 
4.4. Egzekwować od podwładnych im pracowników przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz 

przyjętych postanowień wewnętrznych; 
4.5. Wykonywać zalecenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy otrzymane od:  

a) Przedstawiciela Zamawiającego,  
b) Specjalisty ds. bhp i ppoż.  

 
5. Minimalne normy środków ochrony indywidualnej obowiązujące wszystkich pracujących przy 

pracach polegających na remoncie pokoi hotelowych (z łazienkami) w Domu Muzyka (ul.Łąkowa 
1-2, Gdańsk):  

a) rękawice robocze – odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac; 
b) inne – w zależności od rodzaju i charakteru wykonywanej pracy. 

 
6. Środki dyscyplinujące w zakresie egzekwowania przestrzegania bhp i ppoż. 
Stwierdzenie zagrożenia, nieprawidłowości zawsze skutkuje wstrzymaniem prac oraz wyznaczeniem 
działań naprawczych, korygujących. 
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Wobec pracowników, którzy nie będą przestrzegać przepisów bhp i ppoż. będą stosowane środki 
dyscyplinujące.  
Wprowadza się następującą gradację środków dyscyplinujących: 

Rodzaj zagrożenia, nieprawidłowości KARA FINANSOWA 
- Spożywanie alkoholu lub praca pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających; 
- Stwierdzona kradzież;  
- Niszczenie zabezpieczeń bhp na budowie i p.poż.. 

5 000 zł 

- Narażenie wielu osób na niebezpieczeństwo ( 3 i więcej 
osób) 
- Możliwość spowodowania zagrożenia wielkich rozmiarów 

3 000 zł 

- Narażenie 1-2 osób na niebezpieczeństwo 
- Brak nadzoru brygadzisty nad pracownikami 
- Praca na wysokości bez zabezpieczeń; 
- Stosowanie elektronarzędzi, maszyn, urządzeń elektrycznych  
w złym stanie technicznym, uszkodzonych, bez odpowiednich 
przeglądów czy odbiorów (np. przez UDT), przez osoby do 
tego nieupoważnione, itp. 

1 500 zł 

Drobne przewinienia typu:  
- brak lub nieaktualne zaświadczenie lekarskie,  szkolenie 
BHP. 
- brak odpowiednich uprawnień jeżeli są konieczne na danym 
stanowisku pracy. 
- i inne 

300 zł 

 
Kary finansowe mogą być stosowane na wniosek Specjalisty BHP Zamawiającego lub Przedstawiciela 
Zamawiającego. Dodatkowo obowiązują zapisy umowy z Wykonawcą. 
 
Gradacja ostrzeżeń względem kar odsunięcia od pracy. 

ILOŚĆ OSTRZEŻEŃ USUNIĘCIE PRACOWNIKA Z PLACU BUDOWY 
4 uwagi BEZPOWROTNIE 
3 uwagi  NA 7 DNI 

2 uwagi NA 3 DNI 

1 uwaga OTRZEŻENIE USTNE – BEZ USUNIĘCIA 
 


