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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w 

ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet 

IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” 

Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. 

 

UMOWA NR ..................................... 
Zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych),  znak: 03/ZP/2017  

 

w  Gdańsku w dniu …............................. 2017 r.  

 

pomiędzy: 

Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki, z siedzibą przy ul. Łąkowej 1-2, 80-743 

Gdańsk, posiadającą REGON 000275754, NIP 583-00-15-884,  

zwaną w dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: 

 

...................................................... – ..............................................., 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

......................................................................................................................................................, 

reprezentowanym przez: 

...................................................... – ..............................................., 

zwanym dalej Wykonawcą, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest termomodernizacja budynku ''czerwonego'' dawnego Gimnazjum 

Królewskiego obecnie budynku Akademii Muzycznej wraz z realizacją instalacji pomp 

ciepła, instalacją gazową i elektryczną zasilających pompy ciepła przy ul. Łąkowej 1 na 

terenie działek nr l34l1, 134/2 obręb 100 w Gdańsku. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) roboty polegające na termo i hydroizolacji ścian piwnicznych oraz termoizolacji  

stropów nad poddaszami użytkowymi i salą koncertową: 

- docieplenie stropów poddasza. 

- uszczelnienie ścian zewnętrznych na styku z gruntem 

- tynki renowacyjne - miejscowe skucia tynków i wykonanie tynków do renowacji 

zawilgoconych i obciążonych szkodliwymi solami ścianach, w systemie producenta 

hydroizolacji 

- termoizolacja wewnętrzna ścian piwnic 

2) roboty w branży sanitarnej w zakresie instalacji gazowych (pompy ciepła zasilane 

gazem wraz z przyłączem gazowym), centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej 

wody  

3) roboty w branży elektrycznej w zakresie zasilania pomp i podgrzewaczy ciepłej wody 

- Instalacja zasilania elektrycznych podgrzewaczy wody oraz pomp obiegowych 

- Instalacja zasilania zewnętrznego źródła ciepła 

4) remont łazienek - uzupełnienia okładzin ściennych, na podstawie projektu 

wykonawczego 
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5) wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach docieplanych 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa przedmiar robót stanowiący załącznik do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w oparciu o który Wykonawca przygotował 

kosztorys ofertowy znajdujący się w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie określonym w przedmiarze robót i 

kosztorysie ofertowym zgodnie z: 

1) dokumentacją projektową – załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, 

2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót załączoną do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia – załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy, 

3) harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej 

umowy. 

5. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych 

niniejszą umową warunkach. 

6. Przedmiot umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę na czynnym obiekcie, w 

związku z czym sposób jego realizacji wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w celu 

zapewnienia w tym okresie prawidłowego funkcjonowania Akademii. Prace o dużym 

natężeniu hałasu Wykonawca będzie wykonywał w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób, wykonujących roboty budowlane wskazane w § 1 ust. 2, chyba, 

że wykonawca wykaże, że wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wymienionych w ust. 7. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 7: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 

................................................... 

2. Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania 

umowy. 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

końcowego robót do dnia 30 września 2017 roku. 

4. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca ma obowiązek 

wykonania prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu 

dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 290 ze zm.). 

5. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

w formie pisemnej przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót. 

6. Odbioru końcowego robót dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym odbiorze 

przedmiotu umowy, stwierdzonym podpisami protokołu odbioru końcowego robót przez 

osoby wchodzące w skład Komisji. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót usterek, Komisja sporządzi 

notatkę z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót, w której wskaże 

Wykonawcy usterki do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie. 

9. Po upływie terminu na usunięcie usterek, Komisja w terminie 14 dni ponownie dokona 

odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót 

nieusunięcia usterek, ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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10. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez 

Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni 

od dnia zgłoszenia. 

11. Jeżeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadają się do usunięcia lub gdy z 

okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może wedle swojego wyboru: 

1) odstąpić od umowy, jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy, 

2) żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są istotne i nie 

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przed jej 

zawarciem do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo. W 

przypadku zamiaru wprowadzenia zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca uprzednio przedstawi Zamawiającemu projekt zmian tej umowy wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącą proponowanych zmian. 

2. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy 

projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu dotyczących w szczególności 

niespełniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagań określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub wymagań w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w takiej umowie, 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej 

zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian. 

5. W przypadku, kiedy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy niż przewidziany w § 5 ust. 14, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do zmiany tej umowy w powyższym zakresie w terminie 7 dni od 

dnia przekazania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w § 8 ust 1 

pkt 2 lit. i. 

6. Zasady określone w ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio do umów zawartych pomiędzy 

podwykonawcą a dalszymi podwykonawcami, przy czym w przypadku określonym w  

ust 1 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

7. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie 

zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i 

ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 
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§ 4 

1. W ramach wynagrodzenia określonego umową Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) opracowania projektu zagospodarowania placu budowy i projektu organizacji ruchu na 

czas budowy, 

2) urządzenia i utrzymania terenu budowy, 

3) wykonania dróg tymczasowych, zajęcia ulic, placów, chodników, 

4) wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, 

5) zabezpieczenia energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych przy realizacji 

przedmiotu umowy, 

6) utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem sprzętu 

budowlanego i zaopatrzeniem budowy w niezbędne materiały, 

7) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

8) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

9) zapewnienia bieżącej inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie i przekazanie 

Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej w 2 egz., 

10) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych 

niniejszą umową, jak również do dokonania odkrywek, w przypadku niezgłoszenia do 

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

11) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 

12) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robót bądź urządzeń w przypadku 

ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy, 

13) wykonania tablicy informacyjnej budowy, 

14) sporządzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w 

wysokości ……………….. złotych brutto (słownie: …………………………………….), 

w tym należny podatek VAT. 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o 

którym mowa w §1, wynikające wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru 

robót) będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego oraz następujące 

koszty :  

1)  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,  

2) pełnej obsługi geodezyjnej,  

3) projektu organizacji robót, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej  

4) koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, 

odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, robót związanych 

z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia z eksploatacji, 

przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu i 

innych odpadów, zagęszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody, wykonanie i 

rozebranie tymczasowej drogi lub grodzy ziemnej, zasilanie placu budowy energią 

elektryczną, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty oznakowania i zabezpieczenia 
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placu budowy, projekt organizacji ruchu oraz inne koszty wynikające z niniejszej 

umowy.  

W zakresie materiałów zbędnych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 

wynikające z Ustawy o odpadach (ustawa z dnia 27.04.2001, tekst. jedn. Dz. U. z 2010 

r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.) i wydanych do ustawy przepisów wykonawczych – 

ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność. 

3. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót 

wynikających wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego 

podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 

zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych 

zawartych w kosztorysie ofertowym.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót 

będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy 

określonego w §1.  

5. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w 

sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu określonego w §1.  

6. Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje. 

7. W przypadku, gdy wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju niż w przedmiarze 

robót ( tzn. takie których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu), 

a koniecznych do wykonania i objętych przedmiotem umowy, mogą być one wykonane na 

podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego, który stanowi dla Stron podstawę do sporządzenia 

aneksu do umowy. Kosztorysy te winny być opracowane w oparciu o następujące 

założenia:  

a) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, K , Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

ofertowych złożonych przez Wykonawcę.  

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o zapisy w 

ust. 7a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 

(jako średnie) za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą 

KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną 

KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 

Zamawiającego.  

8. W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest 

wykonanie tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w §1, a koniecznych 

do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może 

nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego, kwestora zamawiającego i samego zamawiającego. Bez 

zatwierdzenia protokołu konieczności przez zamawiającego wykonawca nie może 

rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

9. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  
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10. Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, 

jak również nie przewiduje się możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w 

ofercie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację za wyjątkiem zmiany, o której 

mowa w §12 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy. 

11. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót. 

Ustalenie ilości robót wykonanych w ramach przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

obmiaru robót. Wzrost wartości zamówienia podstawowego wynikający z obmiaru robót 

faktycznie wykonanych zostanie uwzględniony tylko w ramach pozycji przedmiaru robót 

będącego podstawą wyceny oferty. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w częściach w 

oparciu o wystawione faktury częściowe. Wysokość wynagrodzenia częściowego 

ustalona będzie w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy za wykonane i 

odebrane roboty budowlane w nim ujęte. Rozliczenie umowy nastąpi fakturą końcową. 

13. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru 

robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Każdorazowo wraz z 

fakturą częściową Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego 

potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową 

wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie 

musi zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. 

14. Faktury, o których mowa w ust. 12 regulowane będą w terminie 30 dni od dnia ich 

dostarczenia Zamawiającemu wraz z załączonymi protokołami odbioru częściowego 

wykonanych robót budowlanych. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 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. 

15. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 13 Zamawiający 

zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności 

podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W zakresie kwoty, co do której 

nie przedłożono potwierdzenia podwykonawcy, termin zapłaty nie rozpoczyna biegu do 

czasu przedłożenia stosownego potwierdzenia. 

16. Zamawiający dokonuje 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 zasadach określonych w art. 143c ust 2 – 7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

17. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową wystawioną na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

końcowego robót oraz po przedłożeniu oświadczeń podwykonawców, że ich roszczenia z 

tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zostały zaspokojone w całości, w 

terminie 30 dni od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego, odpowiednio z 

zastrzeżeniem ust. 18 i 19. 

18. W przypadku stwierdzenia usterek, o których mowa w § 2 ust. 8 umowy, zapłata ostatniej 

części wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie 

protokołu odbioru końcowego robót, zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek, w 

terminie 30 dni od dnia złożenia jej w siedzibie Zamawiającego. 
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19. Zapłata poszczególnych części wynagrodzenia będzie następowała przelewem z konta 

Zamawiającego, przy czym spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w 

dniu obciążenia rachunku Zamawiającego. 

20. Zasady określone w ust. 13 – 17 stosuje się odpowiednio w przypadku zapłaty 

wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom. 

21. Zapłata poszczególnych części wynagrodzenia będzie następowała przelewem z konta 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach. 

 

§ 6 

1. Zamawiającego reprezentuje na budowie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - …………… 

2. Wykonawca ustanawia do pełnienia obowiązków kierownika budowy ………………….. 

3. Ewentualne zmiany przedstawiciela Zamawiającego na budowie lub kierownika budowy w 

okresie realizacji niniejszej umowy będą następowały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania przez 

Stronę wprowadzającą zmianę drugiej Strony umowy na piśmie o wprowadzonych 

zmianach. Kwalifikacje kierownika budowy przejmującego obowiązki musza być nie 

niższe niż osoby wskazanej w ofercie, na podstawie której wyłoniono Wykonawcę. 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres …….. lat 

licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w 

przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia zamontowane lub/i dostarczone w ramach 

realizacji przedmiotu umowy minimum na okres odpowiadający okresowi gwarancji 

określonemu w ust. 1. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed upływem tego terminu. 

4. Okres gwarancji jakości ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o 

czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady. 

5. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiający: 

1) może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając Wykonawcy 

odpowiedni termin, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia 

szkody wynikłej z opóźnienia – dotyczy wad uniemożliwiających użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

2) może żądać od Wykonawcy usunięcia ich w terminie, o którym mowa w ust. 6, na koszt 

Wykonawcy – dotyczy wad nadających się do usunięcia, 

3) może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy – jeżeli wady 

nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę. 

6. W sytuacji wystąpienia wady w przedmiocie umowy w okresie gwarancji Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę pisemnie o wystąpieniu wady, a Wykonawca przystąpi do jej 

usunięcia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jej zgłoszenia przez 

Zamawiającego i usunie ją najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów: 

1) Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 
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niniejszej umowy, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

2) Wykonawca zapłaci karę umowną: 

a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki – z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy 

określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, 

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego robót w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej 

umowy, 

c) w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki – z tytułu nieusunięcia wad terminie, o którym mowa w § 7 ust. 6 

niniejszej umowy, w okresie gwarancji, 

d) w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 14 

niniejszej umowy, 

e) w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy – z tytułu 

braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, 

f) w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy dzień zwłoki – z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmian, 

g) w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku 

do terminów, o których mowa odpowiednio w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy, 

h) w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy – z tytułu 

nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

i) w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w dokonaniu w umowie o podwykonawstwo 

zmiany odnośnie terminu zapłaty przekraczającego 30 dni, w stosunku do terminu 

określonego w § 3 ust. 14 niniejszej umowy, 

j) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

k) w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w 

przypadku stwierdzenia, w wyniku czynności kontrolnych określonych w § 1 ust. 8, 

naruszenia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wymienionych 

w § 1 ust. 7;  

l) w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy dzień zwłoki – z tytułu niedotrzymania terminu przedstawienia Zamawiającemu 

dokumentacji zatrudnienia pracowników określonej w § 1 ust. 9 niniejszej umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych 

tytułów. 
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4. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je 

potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie określonym 

umową oraz nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  

f) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami 

bezpieczeństwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy, 

2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia 

bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokołu odbioru. 

2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej Strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione, 

5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, zapłaci wynagrodzenie za roboty 

wykonane do dnia odstąpienia oraz przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren 

budowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy ma status ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem 

oświadczenia części świadczeń Stron. 

 

§ 10 

1. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, tj. kwotę w wysokości 

...................................... złotych. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ........................................................................... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady. 
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4. Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy zarówno w okresie jej realizacji, jak też w okresie 

gwarancji jakości. 

5. O dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 4,  Zamawiający powiadamia Wykonawcę 

na piśmie. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych, posiadających 

dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy 

Prawo Budowlane. 

2. Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia 

wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem poddać je 

badaniom określonym przez Inspektora nadzoru. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

użytych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

 

§ 12 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia robót dodatkowych – skutkującym uprawnieniem Stron do zmiany terminu 

wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 

2) wystąpienia robót zamiennych – skutkującym uprawnieniem Stron do zmiany terminu 

wykonania przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, zakresu przedmiotu umowy, 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, na warunkach określonych we wzorze 

umowy, 

3) rezygnacji z części robót budowlanych – skutkującym możliwością zmiany przez 

Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania 

przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 

4) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkującym 

uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, zmiany harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót, 

5) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, noszącego znamiona siły wyższej – uprawniających Strony do zmiany umowy 

w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 

6) zmiany materiałów gwarantujących realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją 

pozwolenia na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w dokumentacji projektowej – uprawniającą Strony do zmiany 

zakresu przedmiotu umowy, 

7) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z 

pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy, 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 

8) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających 

dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla 

Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie 

zwiększone, 
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9) wystąpienia zdarzeń losowych tj. podtopienia terenu robót, spowodowanego powodzią 

lub intensywnymi opadami deszczu tylko jeśli uniemożliwia to prowadzenie robót, 

bądź też wystąpienia innych okoliczności niezależnych od wykonawcy i 

udokumentowanych w formie pisemnej, skutkującymi koniecznością zmiany terminu 

wykonania umowy,  

10) obniżenia cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym. 

2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron 

wniosku i jego akceptacja przez Stronę drugą. 

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 15 

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy, 

2) załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa, 

3) załącznik nr 3 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

4) załącznik nr 4 – harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca   


