
 

 

 

Załącznik nr 1 

 

(WZÓR UMOWY) 

UMOWA NR ………………………….  

zawarta w dniu ...........2018 r. w ……………. 

pomiędzy:  

Fundacja Dzieło Świętego Jakuba 

ul. Św Jakuba 1  

70-543 Szczecin 

reprezentowanym przez: …………………… 

 zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”  

a  

…………………………………………………………… 

z siedzibą w ……………………. 

reprezentowanym przez: ………………………………………. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” została zawarta umowa następującej treści:  

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym 

postępowaniu w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami w zakresie udzielania 

zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „ 

Wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem połaci dachowej wraz z 

robotami towarzyszącymi przy realizacji inwestycji związanej z utworzeniem 

Centrum Integracji Społecznej w Korytowie” zgodnie z przyjętą ofertą i treścią 

zapytania ofertowego.  

2. Na przedmiot Umowy, określony w ust. 1, składają się w szczególności:  

a) wykonanie całości robót budowlanych w zakresie szczegółowo określonym w 

zapytaniu ofertowym, 

b) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu,  
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c) udzielenie gwarancji i rękojmi na zastosowane materiały i wykonane roboty 

budowlane oraz świadczenie bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji, zgodnie z 

dalszymi postanowieniami Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej. 

4. Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy: 

a) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  

b) zapytanie ofertowe – załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

c) harmonogram rzeczowo finansowy – załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazaną mu przez Zamawiającego 

dokumentacją, stanowiącą podstawę realizacji przedmiotu umowy oraz potwierdza, że 

ją otrzymał. Wykonawca uznaje, że dokumentacja jest kompletna i i stanowi podstawę 

do kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza również, 

że jest przedsiębiorcą budowlanym specjalizującym się w realizacji robót 

budowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi umowy i gwarantuje 

wysoką jakość prac związanych z realizacją zadania, o którym mowa w ust. 1, zaś 

celem Umowy jest wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem połaci 

dachowej wraz z robotami towarzyszącymi przy realizacji inwestycji związanej z 

utworzeniem Centrum Integracji Społecznej w Korytowie, zgodnie z zakresem prac 

wymienionym w dokumentacji i przekazanie ich przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, na 

wbudowane i zastosowane materiały: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty, a 

po wykonaniu umowy przekazać je Zamawiającemu.  

 

§ 2 

Terminy realizacji umowy 

1. Strony ustalają terminy realizacji od dnia zawarcia umowy do 15 czerwca 2018 roku. 

2. Poszczególne etapy zamówienia wykonawca realizował będzie zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo – finansowym będącym załącznikiem numer 3 do 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o przedłużenie terminu, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, przy 

czym złożenie pisemnego wniosku nie jest tożsame z uwzględnieniem go przez 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia 

tylko na zasadach i warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. 
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§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe (maksymalne) Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu 

umowy ustala się, zgodnie z przyjętą ofertą, łącznie na kwotę:……..  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z zapytania ofertowego, 

niezbędne do wykonania Zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym.  

3. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za 

prawidłowe oszacowanie ceny za przedmiot umowy. 

4. Nie uwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 2 przez Wykonawcę w 

zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 

 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Rozliczenie za prawidłowo wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury częściowej będą:  

a) protokół zaawansowania robót zatwierdzony przez Zamawiającego bez uwag w 

terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o 

dokonanie odbioru częściowego, 

b) protokoły i dokumentacja fotograficzna wykonania robót zanikających bez uwag 

zatwierdzony przez inspektora nadzoru w terminie do 7 dni roboczych licząc do 

wykonania roboty zanikającej; 

c) dokonanie odbioru robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przez 

inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującą procedurą określoną w załączniku numer 

6 do zapytania ofertowego 

d) w przypadku wykonywania tych robót przez podwykonawcę/ów, z którymi 

Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę zgodnie 

z postanowieniami art. 6471 §2 k.c. złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu 

pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez 

Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych względem 

podwykonawcy/ów z tytułu wykonania robót, stanowiących podstawę do wystawienia 

danej faktury częściowej.  

e) Zamawiający dopuszcza również możliwość zapłaty za materiał budowlany(więźba 

dachowa oraz dachówka). W przypadku dostawy wskazanych materiałów Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć materiał na terenie placu budowy wraz z wszystkimi 

niezbędnymi dokumentami w zakresie spełnienia wymagań materiałowych 
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założonych w projekcie wykonawczym oraz przedstawienia deklaracji i certyfikatów o 

dopuszczeniu materiałów do wbudowania. Niedostarczenie dokumentów określonych 

w zdaniu poprzednim spowoduje niemożliwość dokonania odbioru przez inspektora 

nadzoru.   

3. Podstawą wystawienia końcowej faktury będzie:  

a) końcowy protokół odbioru robót bez uwag zatwierdzony przez inspektora nadzoru 

oraz Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy, 

b) protokoły i dokumentacja fotograficzna wykonania robót zanikających bez uwag 

zatwierdzony przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc do 

wykonania roboty zanikającej, 

c) w przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez 

podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której 

Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art. 6471 §2 k.c. złożenie 

przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów 

potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych 

zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich 

wykonanych przez nich robót będących przedmiotem zamówienia.  

4. Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w 

terminie do 21 dni od dnia jej wystawienia, na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze, pod warunkiem jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 

dni licząc od dnia jej wystawienia. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia 

przelewu bankowego. 

5. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców 

względem Wykonawcy z tytułu wykonanych przez nich robót na poczet 

zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy nie stanowi przeszkody do złożenia przez podwykonawców 

oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 2c), ust. 3c) niniejszej umowy. W takim 

przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać każdorazowo 

wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego 

roszczeń.  

6. Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad, uniemożliwiających korzystanie z 

przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem płatność za tą część robót 

budowlanych nastąpi po ich usunięciu, na koszt Wykonawcy, a jeśli wad nie da się 

usunąć i nie będą miały wpływu na możliwość użytkowania obiektu wynagrodzenie 

Wykonawcy będzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywołanego 

wadami.  

7. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych 

jakichkolwiek praw, lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

8. Cesja dokonana z naruszeniem ust. 7 jest nieważna.  
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9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury końcowej Wykonawcy 

kwoty w wysokości nieopłaconego na dzień wystawienia faktury wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom - do czasu przedstawienie przez Wykonawcę dowodów 

zapłaty tego wynagrodzenia. 

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

§ 5 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane wskazane w ofercie dotyczące: …………. 

korzystając z pomocy następujących podwykonawców: …………………/Wykonawca 

zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie bez korzystania z podwykonawców 

(niewłaściwe skreślić).  

2. Wykonawca może wykonać własnymi siłami część robót wskazanych w ofercie dla 

podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, jedynie po 

uzyskaniu pisemnego całkowitego zrzeczenia się ewentualnego roszczenia 

podwykonawcy względem Zamawiającego.  

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

powierzone podwykonawcom.  

4. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach 

określonych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego . 

5. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

 

§ 6 

Odbiory robót stanowiących przedmiot Umowy 

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez komisję, w 

której skład będą wchodziły osoby powołane przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru 

oraz przedstawiciele podmiotów, jeżeli udział w odbiorze przewidują odrębne przepisy. 

Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których wyżej mowa, wpisem do 

Dziennika Budowy. 

2. Odbiór, o którym mowa ust. 1, dokonywany będzie w terminie do trzech dni roboczych, 

licząc od daty zgłoszenia. Szczególne warunki odbioru robót zostały określone w 

procedurze określonej w załączniku numer 8 do zapytania ofertowego, które stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbiorów częściowych oraz 

odbioru końcowego nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego 

odbioru, mailem lub pismem składanym w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez 

Inspektora Nadzoru. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbiorów 

częściowych oraz odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym czternastu dni 

roboczych, od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

6. Przed podpisaniem protokołu odbioru częściowego lub odbioru końcowego Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi 

dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów, atesty, certyfikaty. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z 

wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad 

uniemożliwiających normalne używanie, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie 

wad lub usterek. 

8. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

a) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, 

wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad będzie stwierdzony 

protokolarnie, a terminem odbioru będzie w tej sytuacji termin usunięcia wad; 

b) Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, technicznej i estetycznej; 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, z 

zachowaniem prawa do naliczania Wykonawcy kar umownych i odszkodowań 

na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

9. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru, 

stwierdzoną w protokole odbioru. 

 

§ 7 

Warunki realizacji prac 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, 

higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest za 

zapewnienie swoim pracownikom właściwej odzieży ochronnej.  

2. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonych czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich 

uprawnień. 
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3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby 

trzecie w wyniku realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1, na 

skutek jego działań lub zaniechań.  

4. Zamawiający zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia dostęp do 

wody i dostęp do energii elektrycznej. Wykonawca podpisze umowy na 

dostarczenie mediów podczas prac budowlanych z operatorami lub za zużycie 

wody i energii elektrycznej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należną kwotę, 

za cały okres realizacji umowy.  

5. Opłata o której mowa w ust. 4, zostanie wniesiona przez Wykonawcę 

proporcjonalnie do realizacji robót określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym.  

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenia 

miejsca robót i za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robót na 

zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

7. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren budowy 

i przekazać go Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa 

powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o 

którym mowa w ust. 6 przy realizacji przedmiotu umowy.  

10. Naruszenie wymogu określonego w ust. 6 skutkować będzie:  

a) obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami 

na koszt wykonawcy, 

b) uprawnieniem do rozwiązania umowy przez zamawiającego bez 

wypowiedzenia. 

11. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), bez prawa 

do dodatkowego wynagrodzenia.  

12. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby świadczące prace w imieniu 

wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy posiadają: prawo do 

ubezpieczenia, w szczególności prawo do ubezpieczenia wypadkowego, aktualne 

orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania prac 

na zajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokości, aktualne szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, świadomość zagrożeń występujących 

przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrożeń, kwalifikacje 

wymagane przepisami prawa dla prac lub obsługi urządzeń wymagających 

posiadania kwalifikacji dodatkowych. 

13. Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi 

pracami osoby posiadającej aktualne szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących 

pracownikami.  

14. Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę na realizację prac kolejnego etapu 

realizacji inwestycji opisanego w pkt. 6.2 zapytania ofertowego. O wyborze 
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wykonawcy kolejnego etapu inwestycji Zamawiający poinformuje pisemnie 

Wykonawcę. Po otrzymaniu powiadomienia Wykonawca będzie zobowiązany do 

udostępnienia placu budowy w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 

powiadomienia pisemnego w  zakresie realizacji robót budowlanych 

przewidzianych do realizacji w drugim etapie.  

15. Wykonawca przejmuje zinwentaryzowany plac budowy przez poprzedniego 

Wykonawcę robót który wykonywał roboty budowlane związane z przebudową 

obiektu. Wykonawca robót oświadcza, że przejmuje plac budowy wraz z 

wykonanymi robotami budowlanymi i nie wnosi do wykonania tych prac żadnych 

zastrzeżeń.    

 

§ 8 

 

Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do:  

a) przekazania miejsca robót w terminie do 7 dni od zawarcia umowy, 

b) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,  

c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

d) uczestniczenia w odbiorach częściowych oraz końcowym robót, 

e) odbioru przedmiotu umowy,  

f) zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonane roboty budowlane.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) rozpoczęcia robót w terminie do 7 dni od zawarcia umowy, 

b) przystosowania miejsca robót dla bieżących robót;  

c) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;  

d) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności;  

e) zawiadomienia zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub 

ulegających zakryciu z dwudniowym wyprzedzeniem; 

f) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót 

przed ich zniszczeniem; 

g) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i końcowego, 

uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych 

wad; 

h) dbania o należyty porządek na terenie budowy,  

i) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia robót, otoczenia miejsca budowy, istniejących instalacji podziemnych 

bądź majątku Zamawiającego, na koszt własny, 

j) usunięcia wszelkich usterek lub pominięć w realizowanych robotach 

budowlanych, stwierdzonych w czasie odbiorów częściowych i końcowego, a 

następnie wezwania Zamawiającego do wykonania ponownego odbioru.  
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§ 9 

Przedstawiciele stron 

1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za nadzór: 

……………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: a) kierownik budowy 

............................................... działający w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy Prawo budowlane, ……………………  

3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie 

wykonywanych prac.  

5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zmawiającego, o których mowa w ust. 3 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez 

Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich 

nieuwzględnieniu 

 

§ 10 

Gwarancja 

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. 

2. Na zastosowane materiały budowlane i roboty budowlane Wykonawca udziela 

Zamawiającemu …………. letniej gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania przez 

strony protokołu odbioru końcowego bez uwag.  

3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

przedmiot umowy, dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady 

powstałe z przyczyn w nich tkwiących.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i 

wad w terminach ustalonych z Zamawiającym z zachowaniem technologicznych 

wymogów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie usterek i wad nie później niż w 

terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym 

mowa w ust. 4.  

6. O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek 

lub wad w ustalonym terminie. 

7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym 

terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia 

Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę (wykonanie zastępcze). Koszty 

wykonania zastępczego zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. Pokrycie przez Wykonawcę kosztów 

wykonania zastępczego nie wyłącza naliczenia kar umownych przez Zamawiającego.  
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8. Wykonawca udziela rękojmi na poszczególne świadczenia, jak i na całość robót 

budowlanych. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie okresu gwarancji.  

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na 

szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy.  

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 lub w terminach ustalonych w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 

całkowitego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.  

3. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia 

całkowitego określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, 

wyznaczonego do ich usunięcia. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości 

wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w 

wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki. 

6. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia na podstawie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań. 

7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość ustalonych kar umownych.  

9. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.  

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.  

2. W przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Zamawiający zastrzega 

sobie prawo odmowy odbioru robót i wyznaczenie terminu usunięcia wad. Po upływie 

wyżej wymienionego terminu naliczane będą kary umowne określone w § 11.  
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3. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, jeżeli nie 

uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia odpowiednio wynagrodzenia.  

4. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może od umowy odstąpić.  

5. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłuższego niż 

14 dni w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do 

wykonania umowy.  

6. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłuższego niż 

14 dni w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy licząc od dnia podpisania umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności 

wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy.  

7. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:  

a) Wykonawca nie wykona umowy w określonym terminie lub naruszy inne istotne 

postanowienia umowy, w szczególności, jeśli parametry wykonywanego 

przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego w 

zapytaniu ofertowym i mimo pisemnego wezwania do wykonania w 

wyznaczonym terminie lub zaprzestania naruszania postanowień umowy do 

wezwania się nie zastosuje,  

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie lub 

w sposób nienależyty albo sprzeczny z umową, lub w sposób niestaranny lub nie 

przestrzega warunków realizacji prac określonych w niniejszej umowie albo 

narusza opisane obowiązki stron, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany 

sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 

odstąpić.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, 

postępowanie naprawcze lub w przypadku jej zasadniczej reorganizacji (np.: poprzez 

podział lub połączenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny Wykonawcy w 

stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego 

Wykonawcy, czyniącym wątpliwym wykonanie zgodnie z jej postanowieniami.  

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

§ 13 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy: 

a) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: 
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- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w zapytaniu 

ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń; 

- pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia; 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia; 

- konieczność zrealizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych /technologicznych niż wskazane w zapytaniu ofertowym, w sytuacji 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; 

- konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

b) w zakresie terminu w przypadku: 

- gdy będzie to konieczne ze względu na panujące warunki atmosferyczne; 

- gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub 

zapobieżenie awarii; 

- gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z 

przedmiotem zamówienia; 

- gdy będzie to konieczne w związku z inną zmianą warunków umowy,  

c) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku: 

- gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub 

zapobieżenie awarii; 

- gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z 

przedmiotem zamówienia;  

d) w zakresie wynagrodzenia,  

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 

- w przypadku zaniechania części prac, 

- w przypadku konieczności zmiany wynagrodzenia wywołanych zmianami, o 

których mowa w punktach a), c) i e).  

- zmiana umowy wynikająca z konieczności wykonania robót dodatkowych lub 

wprowadzenia robót zamiennych, które nie były przewidziane w zestawieniu prac 

planowanych (przedmiarze), nie wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia. Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót dodatkowych lub 

zamiennych w umowie w wymiarze rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe 
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nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem 

zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego 

(w ramach umowy podstawowej), 

- zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych robót budowlanych od 

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 

stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla zamawiającego,  

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie; 

e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie, 

f)  wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

wykonawca: 

    - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy, 

    - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą powodować konieczność modyfikacji 

harmonogramu rzeczowo – finansowego będącego załącznikiem do umowy z 

wykonawcą. 

3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron 

wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 
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1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy 

Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, 

kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego  

4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę 

Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

 

 

 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

……………………                                ………………….. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oferta wykonawcy 

Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe z załącznikami 

Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo- finansowy 

Załącznik nr 4 - Szczegółowe warunki dotyczące realizacji inwestycji oraz czynności 

odbiorowych 

 

 


